
WWW.Soutalmalaien@yahoo.comالثمن  2  جنيه16 صفحةاألربعاء      2018/7/18      السنة العاشرةاإلصدار الثانى - العدد  235

رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

بالوقائع: أكاذيب الحكومة حول مليارات دعم المواد البترولية
فى مقدمتها وزارات التموين والزراعة وقطاع األعمال والصناعة

لجان رقابية تراقب أموال وثروات 650 ألف مدير عام فى الحكومة
صفقة الحكومة مع مكتب »وارنر« شريف إسماعيل يفقد 16 كيلو من وزنه خالل 7 شهور

األمريكى تكشف عمليات
 التطوير الوهمية لشركات 

الغزل والنسيج »الزند« مرشح لرئاسة المجلس 
القومى لحقوق اإلنسان

»دنجوان« 
وزارة الهجرة 
يساوم المصريات 

العامالت
 فى »الغربة« 

على شرفهن

نبيلة مكرم تطلب »C.V« عنه

العالم  السرى 
لـ»المزاج«

فى مصر
140 مليار جنيه سنوًيا للمنشطات والمخدرات وأشياء أخرى

سؤال نتمنى أن تجيب عنه الفنانة الشهيرة:

هل تزوجت 
سمية الخشاب 
أكثر من مرة 

أثناء شهور العدة؟!

محمد صالح 
ينتظم فى تدريبات

ليفربول األحد القادم

القائمة األفريقية 
تجدد ذكريات الصفقات 
»الفشنك« فى األهلى

الفيفا يبدد حلم مصر الستضافة مونديال 2030

االستثمار الرياضى.. واقع وطموح
د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يكتب:
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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»الزند« مرشح لرئاسة المجلس القومى لحقوق اإلنسان
كشفت مصادر مطلعة أن المستشار أحمد الزند 
وزيــر الــعــدل السابق مرشح بقوة للعودة للمشهد 
السياسى من جديد.. حيث تم ترشيحه من جانب 
بعض الجهات العليا لشغل منصب رئيس المجلس 

القومى لحقوق اإلنسان. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن  المجلس الــقــومــى لحقوق 

ــائــب للرئيس  اإلنــســان يشكل مــن رئــيــس ون
و25 عـــضـــًوا، يــتــم اخــتــيــارهــم مــن بين 

الشخصيات الــعــامــة الــمــشــهــود لها 
بالخبرة واالهــتــمــام بمسائل حقوق 
اإلنسان أو من ذوى العطاء المتميز 
ــدورة مــدتــهــا أربـــع  ــ فـــى الــمــجــال، لـ
سنوات، وال يجوز تعيين أى منهم فى 
المجلس ألكثر من دورتين متتاليتين، 

ــام يتم  ويــكــون للمجلس أمــيــن عـ
اختياره من غير أعضائه، ويصدر 
قرار بتعيينه من المجلس بالمدة 

نفسها، ويختص األمين العام 
بتنفيذ قـــرارات المجلس، 

واإلشراف العام على األمانة الفنية وشئون العاملين 
والشئون المالية واإلداريـــة، وفًقا للوائح الداخلية، 
ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له 

حق التصويت.
تجدر اإلشارة  إلى أن المهندس شريف إسماعيل 
رئيس مجلس الوزراء السابق، كان قد أصدر فى 13 
مارس 2016  قــراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند 
ــر الــعــدل، مــن منصبه، بسبب تصريحات  وزي
له فى برنامج »نــظــرة« مع حمدى رزق على 
ــه سيسجن  قــنــاة صــدى البلد قــال فيها إن
مــن يتطاول عليه حتى لــو كــان الرسول 
الــكــريــم، وهــو مــا أدى لغضب الماليين 
مــن المصريين الــذيــن طــالــبــوا عبر 
ــع الــتــواصــل  حــمــالت عــلــى مــواق
االجتماعى بإقالة الوزير، 
فيما أصدر األزهر بياناً 
غاضباً طالب فيه بعدم 
التعرض لمقام النبوة 

فى وسائل اإلعالم.

نبيلة مكرم تطلب »C.V« عنه

»دنجوان« وزارة الهجرة يساوم المصريات 
العامالت فى »الغربة« على شرفهن

كشفت مصادر مسئول  بــوزارة القوى العاملة، أن 
محمد سعفان وزيــر القوى العاملة، أجــرى اتصاال 
هاتفيا بالوزيرة نبيلة مكرم، وزيــرة الهجرة، أبلغها 
بـــورود تقرير مــن الممثل العمالى لــلــوزارة بإحدى 
دول الخليج يخطره فيها بتلقيه شــكــوى، مدعمة 
بتسجيالت مكالمات هاتفية ألحد قيادات الــوزارة 
ويعمل مندوبا لـــوزارة  الهجرة، ومستشارا للوزيرة 
لحل مشاكل المصريين المهاجرين بالخارج، يطالب 
فيه بعمل عالقات شخصية، وكذلك نفس األمر مع 

ابنتها  التى تبلغ من العمر 19 عاما.
وأضــافــت المصادر أن   الــوزيــر  طلب االجتماع 
مع مكرم، خالل االسبوع الجارى، لبحث الشكوى، 

وتقديم األدلة  التى تدين المسئول.
وأشارت المصادر الى أن كل العاملين بديوان عام 
السفارة المصرية بهذه الدولة، يطلقون عليه  لقب 
ــه« لتكرار مغامراته النسائية  »دنجوان عصره وأوان
وتــجــاوزاتــه، الفتة إلــى أنــه مــعــروف عنه سلوكياته 
غير الالئقة منذ أن كان قطاع الهجرة تابعا للقوى 
العاملة، وتم ضبطه أكثر من مرة وهو يتحرش ببعض 

العامالت بالوزارة.
المثير أن زمــالءه فى السفارة بالخارج أكــدوا أنه 
اعــتــاد على مساومة أى مصرية تتعرض لمشاكل 
مادية أو فى العمل، لحل مشكلتها، مقابل عالقة 
غير شرعية معه، فضال عن أنه قام مؤخرا بتطليق 

زوجته، وطرده للقاهرة.
وأوضــحــت المصادر لـــ»صــوت الماليين« أن وزيــرة 
الهجرة،  قــررت فــورا التحقيق فى هــذه المعلومات، 
وطلبت من إدارة الشئون القانونية بــالــوزارة، إعــداد 
تقرير شامل، وسيرة ذاتية »C.V« عن »الدنجوان« فى 
سرية تامة، لتجنب حدوث اى بلبلة او مشاكل، مؤكدة 

أن الوزيرة تنوى إصدار قرار حاسم ضد الدنجوان.
وأشارت المصادر إلى أن الدنجوان اعتاد أن يأكل 
على جميع الموائد، ويجيد التعامل مع كل الــوزراء 
واستطاع ان يخدعهم بأساليبه ليبقى فى منصبه، 
أكثر من 15 عاما، مستشار فى السفارة المصرية 

بهذه الدولة.

بدء الحجز بالمرحلة الثانية من »سكن مصر«.. األسبوع القادم

مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية 
بدون غرامة حتى 15 أغسطس

اتحاد الكرة يحدد مصير 
كأس مصر.. السبت المقبل

محمد الننى ينتظم فى تدريبات 
أرسنال.. االثنين القادم

كشف موقع »فوتبول لندن« اإلنجليزى أن محمد 
الننى العــب وســط منتخب مصر سينتظم فى 

تدريبات أرسنال اإلنجليزى يوم  االثنين القادم.
ــل العـــب منتخب  ــ ــاف أن مــســعــود أوزي وأضــ
ألمانيا، وأليكس أيوبى نجم منتخب نيجيريا 
ــوم 23  ــال ي سينتظمان فــى تــدريــبــات أرســن

يوليو الــجــارى برفقة محمد الننى، بعد 
انتهاء الــراحــة السلبية التى منحها 

ــاى ايمرى المدير الفنى لنادى  أون
أرسنال للثالثى بعد مشاركتهم مع 
منتخبات ألمانيا ونيجيريا ومصر 
فــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم المقامة 

حالياً فى روسيا.
ويستعد أرسنال للسفر إلى جنوب شرق آسيا 
للمشاركة فــى بطولة كــأس األبــطــال الدولية 
الــوديــة، حيث سيواجه أندية أتلتيكو مدريد 
اإلسبانى وبــاريــس ســان جيرمان الفرنسى 
ــام 26 و28 يوليو  وتشيلسى اإلنجليزى أي

الجارى واألول من أغسطس المقبل.
جدير بالذكر أن نادى أرسنال سيفتتح 
مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة 
ــدورى اإلنــجــلــيــزى يـــوم 12 أغسطس  ــ الـ
المقبل بمواجهة مانشستر سيتى على 

ملعب »اإلمارات«.

األهلى يواصل فرض الحظر اإلعالمى 
على العبيه  حتى 27 يوليو

تسليم التأشيرات لحجاج الجمعيات 
األهلية نهاية الشهر الحالى

عمرو دياب يحيى حفاًل غنائيـًا 
ضخمـًا باليونان 26 يوليو
يحيى النجم عمرو دياب حفال غنائيا ضخما يوم 26 يوليو الحالى  
فى دولة اليونان على مسرح »Mykonos«، ويغنى الهضبة باقة من 
ألمع أغانيه، كما يغنى أغنية جديدة من ألبومه الجديد، المقرر طرحه 
خالل الفترة المقبلة.. وبدأ الهضبة فى التحضيرات الخاصة بألبومه 
الجديد الذى من المنتظر أن يطرحه خالل هذا العام، حيث تعاون حتى 
اآلن مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وعلى رأسهم طارق 
مدكور، أيمن بهجت قمر، نادر حمدى، أحمد المالكى، والشاعر الغنائى 
تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، ويستكمل الهضبة استقبال األغنيات 

لسماعها والمفاضلة فيما بينها.

ــمــرافــق والمجتمعات  أعــلــنــت وزارة اإلســكــان وال
العمرانية، أنه تم سحب 11832 كراسة شروط، لحجز 
أكثر من 20 ألــف وحــدة سكنية بالمرحلة الثانية من 
مشروع »سكن مصر«، التى تطرحها هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة هى: )القاهرة 
الجديدةـ  6 أكتوبرـ  بدرـ  العبورـ  دمياط الجديدةـ  
المنيا الجديدةـ  ناصر »غــرب أسيوط«ـ  غرب قنا(، 
بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خالل 18 
شهراً، حيث بدأ سحب كراسات الشروط والمواصفات 

منذ 3 يونيو الماضى.
وقــال المهندس طــارق السباعى، نائب رئيس هيئة 

المجتمعات العمرانية الــجــديــدة للشئون التجارية 
والعقارية أن الحجز يبدأ بدفع المقدمات اعتباراً 
مــن  يــوم الثالثاء المقبل حتى 16 أغسطس المقبل 
طبقا لــإجــراءات الــواردة تفصيالً بكراسة الشروط، 
ــوحــدات المطروحة بمساحة حوالى  مــوضــًحــا أن ال
115 م2، بمستوى تشطيب متميز، ومواقع الوحدات 
متاحة بالموقع اإللكترونى الخاص بهيئة المجتمعات 
 ،)www.newcities.gov.eg( العمرانية الجديدة
وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال 
تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة 

لشقق الدور األرضى.

وافــق الدكتور محمد معيط وزيــر المالية على مد المهلة المخصصة 
لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب 

العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018.
 وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن هذا القرار يعتبر تسهياًل على 
ممولى الضريبة وتالفًيا للزحام فى المأموريات، موضًحا أن هذا 
المد فى مهلة دفع الضريبة هو األخير بعد أن كان من المقرر 

انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 يوليو الجارى.
وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم اإلقــرارات إلكترونًيا من 
الموسم القادم لتحصيل الضريبة فى كافة المأموريات 
ــع والتحصيل  ــدف ــار تطبيق مــنــظــومــة ال ــى إطــ ــــك ف وذل
اإللكترونى والتى تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد 

على ممولى الضرائب.

أكــد العميد ثـــروت سويلم الــمــديــر التنفيذى لالتحاد 
المصرى لكرة أن يوم السبت القادم  سيشهد تحديد مصير 

مسابقة كأس مصر هذا الموسم.
وقال ثروت سويلم : »مجلس الجبالية سيجتمع يوم 21 

يوليو الجارى لتحديد مصير بطولة كأس مصر«.
وتابع: »استكمال البطولة بعد عيد الفطر المبارك وارد 

وعلى كل األحوال أتمنى استقرار األوضاع فى البالد«.

قــرر الجهاز الفنى لألهلى فــرض حظر إعــالمــى على 
العــبــى الــفــريــق، وطالبهم بــعــدم اإلدالء بــأيــة تصريحات 
لمختلف وسائل اإلعالم خالل الفترة المقبلة وحتى االنتهاء 
من مباراة العودة أمام فريق تاونشيب البتسوانى، المقرر 
ــوم 27 يوليو الــحــالــى، فــى الجولة الــرابــعــة مــن دور  لها ي

المجموعات لبطولة أفريقيا. 
وقال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير 
الكرة، إن هذا القرار جاء للحفاظ على تركيز الالعبين، 
ــام  خــصــوصــا أن الــفــريــق يــخــوض مــبــاراتــيــن مهمتين أم
تاونشيب البتسوانى فى الجولتين الثالثة والرابعة من دور 

المجموعات لبطولة أفريقيا.

ــمــن عــبــد الــمــوجــود،  ــال أي قـ
ــر الــتــنــفــيــذى للمؤسسة  ــمــدي ال
الــقــومــيــة لتيسير أعـــمـــال الــحــج 
والعمرة بوزارة التضامن االجتماعى، 
إنــه سيتم تسليم التأشيرات لحجاج 
الجمعيات األهلية نهاية الشهر الحالى 
مـــع اســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ بـــرامـــج الــتــوعــيــة 

المقدمة للحجاج على أداء المناسك.
وأشـــار أيمن عبد الــمــوجــود، إلــى أن وزارة 
التضامن بالتنسيق مع شركة مصر للطيران 
قامت بتخصيص مقر لها داخــل مبنى الــوزارة 

ــخــاصــة بــحــجــاج  إلصـــــدار تـــذاكـــر الـــطـــيـــران ال
الجمعيات.

ــى الــــوزارة قــد انتهت مــن التنسيق  وأشـــار إل
مع بعثة وزارة الصحة المصرية، وذلــك إلنشاء 
9 عــيــادات بمقر إقامة الحجاج بمكة المكرمة 

لتوفير الرعاية الصحية للحجاج.
ــه تــم االنــتــهــاء من  ــح عبد الــمــوجــود، أن وأوضـ
تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات 
األهلية للموسم الحالى، ممن تقل أعمارهم عن 
80 عاًما مجاًنا دون سداد أى رسوم وهى شرط 

أساسى للحصول على التأشيرة.

محمد صالح يعود إلى ليفربول األحد القادم
ينضم محمد صــالح نجم منتخبنا الوطنى والعــب 
نـــادى لــيــفــربــول لمعسكر الــريــدز يـــوم األحـــد الــقــادم 

استعدادا للموسم الجديد.
وقــد تواجد صــالح فى مصر خــالل الفترة الماضية  
حيث حضر حفل خطوبة شقيقه ناصر بطنطا، كما 

قضى يومين فى لبنان بعد االنتهاء من المشاركة فى 
مونديال كــأس العالم مع منتخب مصر ثم سافر يوم 

الخميس الماضى إلى لبنان.
ــوج بلقب هـــداف النسخة  يــذكــر أن محمد صــالح ت
ــدورى اإلنــجــلــيــزى الممتاز  ــ األخـــيـــرة مــن مــســابــقــة الـ

»البريميرليج« برصيد 32 هدفاً.
ويفتتح ليفربول مــشــواره فى النسخة الجديدة من 
مسابقة الـــدورى اإلنجليزى الممتاز »البريميرليج« 

بمواجهة وستهام يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل 
بملعب »آنفيلد«.

تعرضت الفنانة سمية الخشاب منذ أيــام التهامات 
بزواجها من الفنان أحمد سعد قبل انتهاء شهور العدة 

من زوجها السابق الفنان اللبنانى بدر الشاعرى.
بدر الشاعرى قرر أن يرد على نفى سمية لعالقته بها، 
وقال إنه حاول أن يتجنب الحديث عن عالقته بسمية 
ولكنه اتخذ هذا القرار بعدما سمعها فى حوار لها تنفى 

وجود أى عالقة بينهما، ما أشعره باالستفزاز.
ــه ارتــبــط بسمية الــعــام الماضى لفترة  ــال إن ــدر ق ب
قصيرة، ثم سمع وعرف بعالقتها بالفنان أحمد سعد 
على الرغم من زواجهما، فقرر أن يتحدث معها ويواجها 
وحدث الطالق، وبعدها سافرت سمية ألداء العمرة مع 

سعد وأعلنت عالقتهما بعد مدة قصيرة.
بدر قال أيضا إن سمية تحاول أن تسبب له مشكالت 
فى عمله، وتتحدث عنه بأنه مطرب درجة ثالثة، وال 

يعرف سر كل هذا الغضب.

كما تم تداول صور لوثيقة زواجهما وطالقهما، والتى 
تؤكد حدوث الــزواج بالفعل بينهما، وتعرف الجمهور 
على اسم الفنانة سمية الخشاب، وزادت التساؤالت إن 

كانت تزوجت من سعد قبل انتهاء عدتها.
اإلعالمى اللبنانى إيللى باسيل اتهم سمية من قبل 
أيضا وقــال إنها تزوجت أثناء شهور العدة، وسألها عن 
سبب إخفاء أسماء أزواجها وكذبها على الجمهور، كما 

تم نشر صــور لسمية برفقة زوجها السابق بدر 
الشاعرى.

سمية الخشاب تتجاهل الرد على كل هذه 
االتهامات ونشرت صــورا لها مع زوجها أثناء 

ــازة بهولندا، وظهر سعد فى  قضائهما إج
الصور وهــو يقبلها، بينما هى ردت على 
أعدائها بمقطع من أغنية ميادة الحناوى: 

»مهما يحاولوا يطفوا الشمس«.

سؤال نتمنى أن تجيب عنه الفنانة الشهيرة:

هل تزوجت سمية الخشاب أكثر من مرة أثناء شهور العدة؟!

ديابسمية

صالح الننى

الزند

سعفان

نبيلة
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أمــا أكثر ما توقفت أمامه خــال هــذا االجتماع، ما 
كشفه النواب حول أسباب استعانة الحكومة السابقة 
برئاسة المهندس شريف إسماعيل بمكتب »وارنـــر« 
األمريكى لتقديم دراســـة استشارية لتطوير شركات 
قطاع الغزل والنسيج فى مصر رغم كل الشبهات التى 
تحيط بــهــذا المكتب ســـواء على المستوى الداخلى 
فى مصر أو المستوى الــدولــى، فقد كشف النواب أن 
هــذا المكتب االســتــشــارى األمريكى عليه الكثير من 
التحفظات حيث سبق اتهامه فى قضايا فساد والدليل 

على ذلــك – وفــقــاً لما قاله 
ــواب – أن هـــذا المكتب  ــن ال
صــدر عنه فى إحــدى الــدول 
تقرير يؤكد أن هناك بعض 
المعدات التى يجب تغييرها 
فى هــذه الــدولــة، والمفاجأة 
أن تلك الدولة اكتشفت فيما 
ــر« له  ــ ــ بــعــد أن مــكــتــب »وارن
صلة بــالــشــركــات الــتــى تقوم 
بتوريد الماكينات لهذه الدولة 
وهــو مــا يعنى وجــود شبهات 

»بزنسة« فيما بينهما.
هذه المفاجأة التى كشفها 
ــدى رغبة  ــدت لـ ــ ــواب  ول ــنـ الـ
مــلــحــة فــى إعــــادة فــتــح هــذا 
الملف الشائك. والمثير أكثر 
فى أمــر هــذا التعاقد أن من 
ــه  أعــلــن عنه وأنــهــى إجــراءات
هو الدكتور أحمد مصطفى 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
ــقــابــضــة لــلــقــطــن والــغــزل  ال
والــنــســيــج والــمــابــس رغــم 
أنــه هــو نفسه حــذر فــى فى 
حواره مع جريدة »الوفد« فى 
6 فــبــرايــر 2015 مــن وجــود 
مــؤامــرة دولــيــة ضــد شركات 

الغزل والنسيج المصرية، وتقود هذه الحملة شركات 
دولية في مقدمتها شركات هندية وباكستانية وصينية 
تستهدف تــدمــيــر الــشــركــات الــمــصــريــة، حــتــى تنفرد 

بالسوق المصرية. 
وهنا نطرح بعض التساؤالت المهمة منها:

 إذا كان أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة نفسه 
قد حــذر من وجــود مثل هــذه المؤامرات الدولية على 
شركاتنا الوطنية، وإذا كانت هناك شبهات حول مكتب 
ــر« فلماذا تم التعاقد معه؟ وأيــن كانت الجهات  »وارنـ

الرقابية من هذا االتفاق المثير للشبهات؟
وقبل أن نواصل الكشف عن المزيد من المفاجآت 
فى هذا الموضوع نقدم عدداً من المعلومات والحقائق 
ــدة حـــول هــذه  ــرار جــدي الــتــى تكشف الــنــقــاب عــن أســ

القضية الشائكة.
فى البداية نشير إلى أن مكتب »وارنر« األمريكى، فاز 
بمناقصة دراســة تطوير 25 شركة من شركات الغزل 
والنسيج الحكومية، بعد طرح وزارة االستثمار كراسة 
شروط المناقصة في أكتوبر 2014، وحصل 13 مكتًبا 
على كراسة الشروط وُحِسم األمر لصالح مكتب ›وارنر‹ 

األمريكى.
وللعلم فإن مكتب وارنــر أمريكى عالمى يضم خبراء 
ــدراســات  مــن مختلف دول الــعــالــم ومتخصص فــى ال

االستشارية الفنية والمالية.
وهنا نشير إلى أن الشركة القابضة يتبعها 23 شركة 
غــزل و9 شركات حلج وكبس، وهــذه الشركات موزعة 
على محافظات اإلسكندرية والغربية والدقهلية ودمياط 
وبني سويف والفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج، يعمل بهذه 
الشركات جميعا 65 ألف عامل وال توجد أى شركة منها 
تعمل بكامل طاقتها، كما أن أكبر الشركات هي شركة 
المحلة التي يوجد بها 20 ألف عامل، تعمل بما يتراوح 

بين 30% و40% من طاقتها اإلنتاجية.
وقد بلغت قيمة عقد شركة وارنر األمريكية التى تولت 
إعداد الدراسات الفنية والمالية والتسوية الخاصة بـ25 

شركة غزل ونسيج مصرية نحو مليون دوالر أمريكى.
وعملت الشركة األمريكية بالتنسيق مــع مجموعة 
صحارى المصرية لاستشارات، واستعانت الشركة 
ـــ25 خبيرا أمريكيا فــى مــجــاالت التسويق والهيكلة  ب

الفنية واإلدارية والمالية.
وفــى هــذا السياق نفجر مفاجأة مــن العيار الثقيل 
تؤكد أن هناك شبهات تحوم حــول التعاقد مع شركة 
وارنــر األمريكية، حيث إن هــذا التعاقد لم يكن األول 
لها داخل مصر، والدليل على ذلك ما كشفه حسن عبد 
الشافى رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر العامرية 
للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة النقابة العامة عن 
التجاوزات التى قامت بها نفس الشركة »وارنــر« وأدت 
إلى خسارة بمايين الجنيهات تحملتها شركة العامرية، 
باإلضافة لغلق مصنعين للغزل والنسيج، حيث أشار 
عبد الشافى إلى أن الخسائر المبدئية لشركة العامرية 
للغزل والنسيج فى عام 2010 أكثر من 50 مليون جنيه 
طبقا لتقديرات ميزانية الشركة، وأشــار إلــى أنــه قام 
بإباغ ذلك للعديد من الجهات المعنية وطالبهم بسرعة 
التحرك إلنــقــاذ الشركة مــن الــدمــار الشامل على يد 
»وارنر« التى حصلت فى ذلك الوقت على مبلغ 600 ألف 

دوالر.
وأوضـــح عبدالشافى أن الشركة تعاقد معها أحد 
البنوك بداية من عام 2009 من أجل رفع كفاءة الجودة 
ــواب تصدير للخارج وللسوق المحلية وزيــادة  وفتح أب
الطاقة اإلنتاجية، باإلضافة لتحقيق ربحية، إال أنه 

لم يحدث أى تطوير أو ارتباطات تصديرية، بل ازداد 
موقف شركة العامرية ســوءاً، حيث قل اإلنتاج فوصلت 
نسبة التشغيل إلى 30% من الطاقة اإلنتاجية فى جميع 

القطاعات.
وأكد عبدالشافى أن هذا يدل على أن شركة »وارنر« 
تستعين ببعض األجانب ذوى خبرات متدنية وببعض 
المصريين الــذيــن ليس لهم عــاقــة بصناعة الغزل 
والنسيج، وأعلن أن مرتبات هــؤالء الخبراء - فى عم 

2010 - تتعدى المليون جنيه شهرياً.

وهنا نسأل: إذا كانت هناك سابقة فشل وإهدار للمال 
العام على يد هذه الشركة األمريكية منذ عامى 2009 
و2010 فلماذا تم إعــادة التعاقد معها مــرة أخــرى فى 

.2016
ــى المفاجآت الــتــى سبق  فــى هــذا الــســيــاق نشير إل
أن فجرتها حملة ›انقذوا صناعة الغزل‹، لاعتراض 
على اتفاق الشركة القابضة للغزل والنسيج مع مكتب 
›وارنر‹ األمريكي لتطوير شركات الغزل والتصرف في 

أراضيها.
وخــرجــت قـــرارت الحملة فــي خــطــوات مقبلة وهــى، 
توعية العمال والمهتمين بحقيقة ما يحدث فى شركات 
الــغــزل والنسيج مــن تخسير ومــشــاريــع الخصخصة، 
وحقيقة االتفاق الــذي تم بين الشركة القابضة للغزل 
والنسيج ومكتب ›وارنـــر‹ األمريكى، وعمل مطبوعات 
تــوزع على العمال خاصة بقضية الغزل والنسيج في 
مــصــر، وجــمــع توقيعات لــرفــض االتــفــاق بين الشركة 
القابضة ومكتب ›وارنـــر‹، وتنظيم وقفة أمــام مجلس 

الوزراء اعتراًضا على هذا االتفاق.
وقال كمال الفيومى، القيادى بغزل المحلة، إن شركة 
غــزل المحلة تتعرض لتخسير ُمتعمد مــن الشركة 
القابضة وإدارة شركة غزل المحلة، وطالب الفيومي 
، الحكومة، بأن تكشف عن تفاصيل االتفاق الــذي تم 
بينهم وبين مكتب ›وارنر‹ األمريكى التي جاءت من أجل 
بيع أصول شركات الغزل والنسيج فى مصر وتسويقها 
للتجهيز للبيع والتى ستحصل بموجب هذا العمل على 

خمسة مليارات جنيه من حصيلة البيع.
نأتى إلى السؤال األهم: ما النتائج التى توصلت إليها 
ــر« لتطوير مصانع وشركات الغزل  دراســة مكتب »وارن

والنسيج فى مصر؟
ولإلجابة عــن هــذا الــســؤال، نشير إلــى أن التقرير 
المبدئى كشف عن تدنى حالة الماكينات فى جميع 
شــركــات الــغــزل حيث يعمل بعضها منذ عــام 1898 
والحديث منها منذ عام 1925 مشيراً إأل ان الماكينات 
من الجيل األول بينما تعمل ماكينات الغزل فى دولتى 
الصين والهند من الجيل الـ 14.. أضــاف التقرير أنه 
يترتب على سوء حالة المعدات انخفاض الجودة وتقليل 

قابلية المنتج المصرى للمنافسة في السوق الخارجية.
وهنا نسأل: ما الجديد الذى أضافه تقرير »وارنر«؟ 
وهــل كنا فى حاجة لألجانب ليقولوا لنا هــذا الكام 

الواضح للجميع؟ 
وفى هذا اإلطار نشير إلى أنه رغم وضع مكتب وارنر 
األمريكي خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج إال أن 
حلقات مسلسل تحقيق شركات القطاع لخسائر اليزال 
مستمراً حتى اآلن.. كما أن أغلب الشركات ال تستطيع 
تدبير قيمة رواتــب العاملين حتى اآلن، وتحصل على 
100 مليون جنيه شهريا من 

صندوق إعادة الهيكلة.
نــأتــى إلــى الــكــارثــة األكبر 
فى هــذا الملف والتى تتعلق 
بمدى القدرة على  النهوض 
ــاع، حيث  ــطـ ــقـ بـــشـــركـــات الـ
كشفت مصادرنا المطلعة أن 
العقبة أمـــام االســتــفــادة من 
نتائج التقرير تتعلق بمسألة 
التمويل الــتــي تــتــراوح مــن 6 
إلى 8 مليارات جنيه، والذى 
ــات فنية  اشتمل على دراســ
ــة، شــمــلــت حــالــة  ــي ــق ــســوي وت
اآلالت مــن حيث اإلنتاجية 
واستهاك الطاقة، والعمالة 
ــل  ــر شــام ــي ــي ــغ ــت وأوصــــــــت ب
ــزل والــنــســيــج،  ــغ فــى آالت ال

والمحالج.
وكشفت تــقــاريــر إعامية 
أن هــنــاك خــافــا فــى عملية 
ــى بــيــن الجهات  بــيــع األراضــ
المعنية بسبب عــدم االتفاق 
ــى  على حصيلة بيع األراضـ
بين بنك االستثمار القومى 
وبــيــن وزارة المالية ووزارة 

قطاع األعمال العام.
ــخــاف إلـــى رغــبــة وزارة الــمــالــيــة وبنك  ــرجــع ال وي
االستثمار القومى فى االستحواذ على 70% من قيمة 
حصيلة البيع، على أن تحصل القابضة للقطن والغزل 
على 30% فقط، وهى نسبة ال تكفى لسداد بند األجور 

فقط، وهناك محاوالت لزيادة حصة القابضة لـ%50.
وهنا نسأل أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة: 
ما الــذى توصلت إليه فى مفاوضاتك مع رئيس البنك 
ــذى أبـــدى اســتــعــداده منذ  الــمــركــزي طـــارق عــامــر، والـ
عامين لتمويل شركات الغزل والنسيج ولم يتم اعان أى 
نتيجة لهذه المفاوضات حتى اآلن؟ وما السيناريوهات 
الــتــى قمتم بوضعها فــى حــال رفــض البنك المركزى 
تقديم التمويات الازمة لكم أو فى حال قيام البنوك 

بإقراضكم بفوائد مرتقعة والتى قد تصل الى 20%؟
وفــى النهاية نــطــرح مجموعة مــن الــتــســاؤالت التى 
نتمنى أن تكون هناك إجــابــات عنها مــن جانب كافة 

الجهات الرسمية والرقابية: 
متى يتم إجــراء تحقيق فعلى حــول أسباب التعاقد 
مع مثل هــذه المكاتب والشركات األجنبية المتورطة 
فــى قضايا فــســاد؟ ومتى يحاسب المسئول عــن مثل 
هذه التعاقدات التى تستنزف الكثير من المال العام 
بالعمات الصعبة؟ وما النتائج الفعلية على أرض الواقع 

لمثل هذه التعاقدات مع المكاتب األجنبية؟

محمد طرابيه يكشف:

منذ أسابيع قليلة حضرت – بصفتى محررًا برلمانيا - اجتماعًا مهمًا للغاية داخل لجنة 
القوى العاملة بمجلس الشعب حضرها وزير قطاع األعمال السابق د. خالد بدوى.

هذا االجتماع كان مخصصا لمناقشة موضوع شركات الغزل والنسيج فى مصر والخسائر 
المستمرة التى تحققها حتى اآلن.

وكشف أعضاء اللجنة البرلمانية العديد من المفاجآت حول هذه القضية منها أن خسائر 32 
شركة يعمل بها 65 ألف عامل يتقاضون سنويًا 2٫6 مليار جنيه بلغت 33.5 مليار جنيه 

حتى اآلن.. كما كشف األعضاء أنه تم تحويل أراضى شركات تابعة لمصنع الغزل والنسيج 
بالبحيرة تم بناء قاعات أفراح ومقاهى وكافيهات عليها.. كما أن عمال شركة غزل شبين تم 

طردهم منذ بيع الشركة فى عام 2008.

المكتب حصل 
على مليون دوالر 

مقابل عملية 
تقييم الشركات 

طارق عامر يماطل 
فى االتفاق على 

طريقة إقراض 
»القابضة« إلعادة 

هيكلة الشركات

وزارة المالية وبنك االستثمار 
القومى يطلبان االستحواذ على 
70% من قيمة حصيلة البيع 
على أن تحصل القابضة للقطن 

والغزل على 30% فقط 

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها:
متى يتم إجراء تحقيق فعلى حول أسباب 

التعاقد مع مثل هذه المكاتب والشركات 
األجنبية المتورطة فى قضايا فساد؟ 

متى يحاسب المسئول عن مثل هذه 
التعاقدات التى تستنزف الكثير من 

المال العام وبالعمالت الصعبة؟
ما النتائج الفعلية على أرض 
الواقع لمثل هذه التعاقدات 

مع المكاتب األجنبية؟

كارثة: رئيس الشركة القابضة حذر من 
مؤامرات دولية لتدمري شركات القطاع ثم 

وافق على التعاقد مع املكتب األمريكى

فضيحة دولية للمكتب األمريكى.. يقوم بالتعاقد »من الباطن« مع شركات لتوريد ماكينات للمصانع التى تطالب بـ»تكهني« معداتها 

مهزلة: »وارنر« استولت على 600 ألف دوالر من شركة العامرية وتسببت فى خسائر بها فى 2010 بلغت 50 مليون جنيه 

صفقة الحكومة مع مكتب »وارنر« األمريكى تكشف عمليات التطوير الوهمية لشركات الغزل والنسيج

تستعني ببعض األجانب ذوى خربات متدنية وببعض املصريني الذين ليس لهم عالقة بصناعة الغزل والنسيج

املكتب يخطط لبيع 
أصول الشركات وتسويقها 

للتجهيز للبيع للحصول 
على خمسة مليارات جنيه 

من حصيلة البيع

خالفات كبرية فى عملية بيع 
أراضى الشركات بسبب عدم 

االتفاق على حصيلة البيع بني 
بنك االستثمار القومى وبني 

وزارتى املالية وقطاع األعمال 

بناء قاعات أفراح 
ومقاهى وكافيهات على
 أراضى شركات تابعة للمصانع  

مصطفىعامر
معيط
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منع قيادات وزارة الرى من اإلدالء بتصريحات عن دول حوض النيل خاصة السودان وإثيوبيا
التغييرات المتالحقة لعدد من المسئولين عن ملف حوض 
النيل فى  السودان وإثيوبيا وأوغندا جعلت مصر تبدأ عصر 
جديد فى التعامل مع هذا الملف.. ولهذا تم التشديد على وزير 
الرى الدكتور محمد عبدالعاطى على عدم السماح ألى مسئول 
فى الوزارة بالتصريح لوسائل اإلعالم بأى شىء يتعلق بالعالقات 

مع إثيوبيا والسودان أو بمفاوضات سد النهضة أو التعليق على 
أى أحداث داخلية فى أى من دول حوض النيل مع ضرورة ترك 
األمر لوزارة الخارجية حتى ال تحدث أى أزمات دبلوماسية فى 
ظل التحسن الملحوظ للعالقات المصرية السودانية اإلثيوبية.. 
وتحسن العالقات مع السودان وقيام مصر باستقبال الرئيس 
عمر البشير استقباال حافال وكتابة الفتات الستقباله بعنوان 

»تحيا مصر والسودان«.

والتحسن الالفت للنظر بين مصر وإثيوبيا فى ظل وجود 
رئيس وزراء جديد إلثيوبيا وهو آبى أحمد الذى زار مصر خالل 
األسبوعين الماضيين.. وجاء عدم السماح ألحد من وزارة الرى 
بالتصريح حول ملف حوض النيل بعد الدور المصرى البارز فى 
تحسين عالقاتها بإثيوبيا وتنامى دور السعودية واإلمــارات فى 
تحسين العالقات لقطع الطريق على محاوالت »قطر وإسرائيل« 

لتعكير صفو العالقات المصرية اإلثيوبية.

مصر واإلمارات والسعودية تقطع الطريق على )قطر وإسرائيل( لتعكري صفو العالقات مع إثيوبيا

الشركة القومية لألسمنت تخسر )3( ماليني مع كل )طلعة شمس(

السفراء يواجهون أى تطاول بالتعاون مع »هيئة االستعالمات«
الرد على وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية ومقاضاة املتطاولني

وزير النقل يتفقد مواقع العمل يوم العطلة 
الرسمية لتجهيزها لالفتتاح بتعليمات رئاسية

)السيسى( يفتتح عددًا من المشروعات قريبـًا

وزير النقل يمنع رئيس هيئة الطرق والكبارى من التعامل 
مع نواب البرلمان إال بعلم »االتصال السياسى« بالوزارة

قبل طرح أراضى وشقق للمصريين بالخارج

تغيير رؤساء المدن الجديدة.. منعـًا للشبهات
ــة تتعاون مع وزارة  الرقابة اإلداريـ
اإلسكان من أجل مواجهة أى حاالت 
فساد قبل حدوثها، وتبدأ فى عصر 
جديد هدفه االبتعاد عــن أى شبهة 
فساد قــادمــة لــرؤســاء أجــهــزة المدن 
الجديدة التابعة لوزارة اإلسكان، وتم 
الــتــوافــق على إجـــراء حــركــة جديدة 
لرؤساء المدن الجديدة قبل أى قرعة 
لألراضى أو إجراء أى حجز لألراضى 

أو تخصيصات جديدة.
كــانــت وزارة اإلســكــان قــد حصلت 
على أمــوال طائلة نتيجة الحجوزات 
ــر( و)بـــيـــت  ــصـ ــى )دار مـ ــ ــشــقــق ف ل

ــى فــى عــدد كبير من  الــوطــن( وأراضـ
المدن الجديدة فى القاهرة الكبرى 
والصعيد.. وهذه األموال التى أرسلها 
المصريين بــالــخــارج بـــالـــدوالر، كما 
أن الـــســـداد والــحــجــز مــتــاح لجميع 
المصريين بالخارج وبــشــروط سهلة 

ألى مصرى بالخارج.
ــاء الــمــدن  ــاءت حــركــة رؤســ وقـــد جـ
الجديدة التى أعلنت منذ أيام تماشيا 
مــع التعليمات الــصــارمــة الــصــادرة 
لمحاربة الفساد قبل وقوعه، وحتى 
ــاء الــمــدن الــجــديــدة فى  ال يظل رؤسـ
مواقعهم وكراسيهم لفترات طويلة 

تجعل هناك شبهات للفساد، وحتى 
ال يتم االتفاق بينهم وبين أى مصرى 
بـــالـــخـــارج، وجــــــاءت حـــركـــة تغيير 
ــمــدن للحد مــن الــوســاطــة  ــاء ال رؤســ
والمحسوبية الــتــى مــن الممكن أن 
تحدث، وللتشديد على إعطاء كل ذى 

حق حقه.
ويأتى التعاون بين الرقابة اإلدارية 
والــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى رئيس 
ــر اإلسكان كبادرة أولى  الـــوزراء ووزي
ومـــن ثــم سيتم تعميمها عــلــى كافة 
الــــــوزارات والــهــيــئــات والــمــؤســســات 

الحكومية.

ــر  الــدكــتــور هــشــام عــرفــات وزي
ــة تــنــفــيــذ  ــرعـ ــقـــل وجـــــه بـــسـ ــنـ الـ
تعليماته المشددة بضرورة عدم 
السماح لــلــواء عــادل تــرك رئيس 
هيئة الــطــرق والــكــبــارى بمقابلة 
نــواب البرلمان بعد حــاالت كثيرة 
ــم الــكــشــف عنها خـــالل الفترة  ت
الماضية لدرجة أنه أصبح مكتب 
اللواء عادل ترك ال يخلو يومًيا من 
أعضاء مجلس الــنــواب ويحملون 

فى يديهم طلبات وأوراق خاصة 
تحتاج لموافقات وإمــضــاءات من 

اللواء عادل ترك.
وشــدد الــدكــتــور هشام عرفات 
على ضــرورة التعامل مع أعضاء 
مجلس النواب عن طريق االتصال 
السياسى بـــالـــوزارة فــقــط، وعن 
طريق مكتب االتــصــال السياسى 
يتم تحويل أى طلبات للواء عادل 
ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى.

تــقــوم مؤسسة الــرئــاســة بالتنسيق مع 
وزارة النقل خــالل األيـــام القادمة بإنهاء 
الترتيبات الالزمة من أجــل قيام الرئيس 
عبدالفتاح السيسى بافتتاح عدد من أهم 
وأكــبــر الــمــشــروعــات الــتــى تنفذها وزارة 
النقل سواء كانت فى الطرق أو الكبارى أو 

المحاور الرئيسية بين المحافظات.

وكشفت الــمــصــادر المطلعة أن معظم 
هذه المشروعات التى سيتم افتتاحها فى 
محافظات الدلتا والصعيد.. ويقوم الدكتور 
هشام عرفات وزير النقل باإلشراف عليها 
شخصيا، وهو ما يجعله يقوم بزيارتها فى 
أيــام العطالت الرسمية حتى يطمئن على 

سير العمل.

خطة جديدة لمواجهة تجاوزات اإلرهابيين ضد مصر بالخارج

الرئاسة والحكومة والبرلمان و)هندسة القاهرة( يحددون مصير أفشل شركة قطاع عام
طوال السنوات العشر األخيرة من حكم الرئيس 
األسبق حسنى مبارك كانت هناك شكاوى متوالية 
مــن الخسائر المهولة الــتــى كــانــت تتعرض لها 
شــركــة فوسفات أبــوطــرطــور.. اســتــجــوابــات فى 
البرلمان وطلبات عاجلة.. وطلبات إحاطة للوزراء 
المعنيين حتى يعرف الرأى العام حقيقة الخسائر 
بالمليارات التى لحقت بالشركة الحكومية الكبرى 

المتخصصة فى الفوسفات.
فجأة استيقظت الحكومة من نومها وقــررت 
فتح ملف شركة فوسفات أبــوطــرطــور.. وقــررت 
االعتماد على عقلية محاسبية مشهود لها بالكفاءة 
وهــو )الــمــحــاســب خــالــد الــغــزالــى حـــرب( شقيق 
الدكتور أسامة الغزالى حــرب وفــى خــالل شهور 
تحولت الخسائر بالمليارات إلى أربــاح وتصدير 
ــتــى كــانــت مــهــددة  ــقــرار لــلــشــركــة ال ــدث اســت وحــ

باإلغالق وتسريح عمالها.
وخالل األيام القليلة الماضية دارت مناقشات 
عدة حول إمكانية االستعانة بـ)المحاسب خالد 
الــغــزالــى حـــرب( ليتولى إعـــادة تأهيل الشركة 
القومية لألسمنت وهى الشركة الوحيدة فى مصر 
التى تنتج األسمنت وتخسر، وتخسر حوالى )3( 
ماليين جنيه يوميا مع طلعة كل صباح، بإجمالى 
خسائر سنوية تقدر بحوالى 980 مليون جنيه 
سنويا، أى ما يقرب من مليار جنيه، وهو ما يسبب 
صداعا فى رأس الدولة، ويزيد من حجم الخسائر 

على كاهل الشركة.

البعض أكد أن السبب هو قيام إدارة الشركة 
باستقدام شركة كوسيط لإلدارة وتحصل على 
11٪ من أموال الشركة مقابل العمل كوسيط، 
والبعض اآلخــر أكد أن تغيير المسئولين هو 
ــوزراء المعنيين خالل  السبب ســواء تغيير الـ
مدة قصيرة بداية من الدكتور أشرف سالمان 
حتى أشرف الشرقاوى ثم خالد بدوى وأخيرا 

هشام توفيق.
البعض أكــد بــأن فكرة االستعانة بالمحاسب 
ــرب( هـــى األصـــلـــح ليتولى  ــى حــ ــزال ــغ )خـــالـــد ال
اإلشــراف على إنقاذ الشركة القومية لألسمنت، 
ولــكــن حــدث اخــتــالف حــول المنصب المقترح 

ليتواله خالد الغزالى حرب!
هــل سيتولى رئــاســة الشركة أو يتولى رئاسة 

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؟!
التكهنات تقول ونقال عن مصادر مطلعة أن 
اسم المحاسب خالد الغزالى حرب يتردد ليتولى 
رئــاســة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 
خاصة أن رئيس الشركة القومية لألسمنت لم 
يمر على تولية المنصب ســوى شهور قليلة وتم 
ترشيحه من عــدة جهات وهــو المهندس محمد 

حسين رضوان.
ويتساءل الكثيرون: ما مصير الشركة القومية 

لألسمنت؟!
فى البداية كانت هناك اقتراحات من الوزير 
السابق خالد بــدوى بضرورة نقل الشركة خارج 
الكتلة السكنية مــن حــلــوان إلــى بنى سويف مع 
تشغيل خط اإلنتاج الثانى حتى يتم زيادة اإلنتاج 
وبالتالى زيادة دخل الشركة لتحقيق أرباح وتعوض 

الخسائر وتسدد الديون.
لكن اقــتــراحــا آخــر يقضى بــضــرورة االنتظار 
لمدة 3 شهور حتى تنتهى اللجنة المتخصصة من 
كلية الهندسة بجامعة القاهرة من دراستها لوضع 
رؤية إلنقاذ الشركة حتى ال يتم ضخ أموال جديدة 

للشركة فى الوقت الحالى دون فائدة.
المحاسب خالد الغزالى حرب أحد المرشحين 
بــقــوة ليتولى ملف إنــقــاذ أفــشــل شــركــة حكومية 
استعد إلنقاذ الشركة القومية لألسمنت وأكد عدد 
من المقربين منه أنه سيطالب الحكومة بإسقاط 
جميع الــديــون المستحقة عــلــى الــشــركــة حتى 
تساعد الدولة على إنقاذ الشركة، ثم يعيد هيكلتها 
وتغيير الئحتها الداخلية والتى تقضى بحصول 
العامل شهريا على )12( ألف جنيه شهريا، فى 
ظل الخسائر المتوالية للشركة، ودخــول شركات 
أسمنت للمنافسة فى السوق المصرية، لكن األمر 
يحتاج لموافقة الحكومة ولجنة الصناعة والطاقة 

بمجلس النواب.

فــى إطـــار قــيــام الــحــكــومــة بــالــتــصــدى أليــة 
تجاوزات ضد الدولة بالخارج.. بعد زيادة هذه 
الــتــجــاوزات طــوال الخمس سنوات السابقة، 
تم إعطاء تعليمات مباشرة للسفراء الذين تم 
تعيينهم خــالل هــذا الشهر بضرورة التصدى 
ألى تجاوز ضد مصر بالخارج والــرد السريع 
على أى وسيلة إعــالم مرئية أو مسموعة أو 
مقروءة.. فى الدول التى يتواجد بها السفراء 

الجدد الذين تم تعيينهم.
وفــى أغلب األحــيــان تأتى هــذه التجاوزات 

ــخــارج أو  ــال مــن أعــضــاء جــمــاعــة اإلخـــــوان ب
مــن الـــدول الــتــى يــتــواجــدون بها ومنها قطر 
وتركيا وبريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة 

األمريكية.
وتأتى التجاوزات أيضا من صحف محسوبة 
على قطر مثل الجارديان البريطانية أو القدس 

العربى التى تصدر من لندن بطبعة دولية.
كما يأتى التجاوز أيضا من عدد من نواب 
الــبــرلــمــان فــى كــل مــن يريطانيا وأمــريــكــا.. 
وجميعهم لديهم عالقات خاصة مع قيادات 

منتمية للتنظيم الدولى لإلخوان وتتم إدارتهم 
لمصلحة جماعة اإلخوان.

ــد تــم إعــطــاء الــســفــراء تعليمات  هــذا وق
مباشرة بعدم االستهانة بــأى تــطــاول على 
ــرورة الـــرد الــســريــع وإرســـال  ــ مــصــر.. وضـ
ردود وإذا زاد األمــر عند حــده يتم اللجوء 
ــدول.. مع ضرورة  إلى التقاضى فى هذه ال
االســتــعــانــة بالهيئة الــعــامــة لالستعالمات 
ومكاتبها المنتشرة فــى أكثر مــن 16 دولــة 

بالعالم.

عرفانعرفات

رشوان
شكرى

ابى أحمد عبدالعاطى

الخسائر تعدت )900( مليون جنيه سنويًا والوزير السابق أوصى بنقلها إلى بنى سويف

الدولة تفكر فى )شقيق أسامة الغزالى حرب( إلنقاذها على غرار )فوسفات أبوطرطور(

عدم تشغيل خط اإلنتاج الثانى 
ووجود شركة إدارة تحصل على 

11٪ من األرباح سبب الخسارة

مدبولى

عبدالعال
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 معلومات من وزارتى المالية والكهرباء حول عدم صحة أرقام الدعم التى أعلنتها وزارة البترول   ضم عمليات فساد فى شركات البترول ومكافآت لقيادات الوزارة إلى )أرقام الدعم(

متابعة دقيقة لوزارات التموين والزراعة والصناعة.. واألهم )وزارة قطاع األعمال(

سافر إلجراء عملية جراحية فى ألمانيا فى نوفمبر الماضى ثم عاد للمتابعة فى منتصف مارس ثم سافر أول الشهر الجارى

 الهيئة العامة للبترول محاصرة من )3( جهات رقابية  سؤال: هل هناك خالفات بين وزارات )البترول والكهرباء والمالية(؟

العـدد 235

لجنة سرية لمراجعة )198( مليار جنيه دعم بترولى

)الــخــبــر(: لجنة رقابية 
ســريــة مشكلة مــن ثــاث 
ــم:  ــ ــة وه ــيـ ــابـ جـــهـــات رقـ
)الرقابة اإلدارية والجهاز 
الــمــركــزى للمحاسبات 
ــابــة اإلداريـــــــة( فى  ــي ــن وال

الهيئة العامة للبترول.
)الــمــوضــوع(: معلومات مختصرة جــاءت من 
عــدد مــن الجهات الرقابية المعنية تفيد بأن 
الرقم الذى ذكرته وزارة البترول بحجم الدعم 
الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية غير منطقى 
وبه نسبة كبيرة من التهويل.. وهناك تجاوزات 

يتم التغطية عليها بإدراجها كـ)أموال أضيفت 
إلى أرقام الدعم البترولى( وهذه األموال عبارة 
عن تجاوزات مالية فى عدد من شركات البترول 
 أعطيت كــأربــاح ومــكــافــآت لكبار المسئولين

بها.
)الــهــدف(: الوصول لحقيقة األمــر بعد زيادة 
ــام ومــعــدالت الدعم بالرغم من السير فى  أرق

خطة ترشيده.
ــذى أبلغ الجهات الرقابية.. عــدد من  مــن ال
المسئولين الكبار بوزارة المالية توصلوا لألمر، 
وتم التحقق من معلوماتهم واالستعانة بعدد من 

قيادات وزارة الكهرباء للتأكيد.
مسئولو وزارة المالية تشككوا فــى أرقــام 
الدعم التى أعلنتها وزارة البترول والتى قدرت 
بـ198 مليار جنيه.. أما مسئولو وزارة الكهرباء 
فقد أكدوا بأن وزارة البترول لديها ديون كبيرة 

قديمة لوزارة الكهرباء، والكهرباء لديها مديونية 
أكبر مستحقة لدى وزارة البترول.

وزارة المالية تبحث اآلن بالتعاون مع اللجنة 
الرقابية السرية المشكلة أرقــام الدعم والذى 

أعلن عنه بأنه )198( مليار جنيه.. كاآلتى:
- دعــم أسطوانة البوتاجاز بلغ )39( مليار 

جنيه.
- دعم أسطوانة البوتاجاز التجارى بلغ )39( 

مليار جنيه.
- دعم بنزين )80( بلغ )17( مليار جنيه.
- دعم بنزين )92( بلغ )11( مليار جنيه.

- دعم السوالر بلغ )74( مليار جنيه.
- دعم المازوت بلغ )18( مليار جنيه، وتحاول 
اللجنة الوصول لحقيقة هذه األرقــام والبحث 
فى ملفات الهيئة العامة للبترول عن كل صغيرة 

وكبيرة للتحقق!!

بالل الدوى

)محاصرة الفساد الهدف األول للفترة الرئاسية الثانية 
للرئيس عبدالفتاح السيسى(، هــذا هــو الشعار الــذى 

ترفعه جميع األجــهــزة الرقابية.. 
ونــرى يوميا عمليات الكشف عن 
ــرى.. وتحويل  ــب عمليات فــســاد ك
المتهمين وهم فى الغالب قيادات 
بـــــارزة فـــى الــحــكــومــة لــلــنــيــابــة.. 
وفضحهم، وعـــدم التستر عليهم 
وتطبيق القانون على الكبير قبل 

الصغير.
ومــؤخــرا كــانــت الــيــد الحديدية 
ــا مــع  ــهـ ــل بـ ــامـ ــعـ ــتـ والــــتــــى تــــم الـ
المتجاوزين والمتاعبين بالمال 

العام.
وبعد عمليات القبض المتوالية 
على كبار الموظفين بالحكومة فى 
الوزارات والمحافظات والمحليات 

والمؤسسات الحكومية الكبرى، كان لزاما على الجهات 

الرقابية أن  تأخذ حذرها أكثر وأكثر خاصة وأنها ترفع 
شعار الكشف عن الفساد يطهر الدولة وال يسىء للنظام.

توجيهات جــاءت لجهات رقابية كبرى بمتابعة ورصد 
كبار موظفى الدولة وتحديدا من الذين يتولون منصب 
ــر(، وتشمل عمليات  ــوزي )مــديــر عــام( حتى )منصب ال
المتابعة والــرصــد جميع كبار الموظفين حتى دون أى 
عمليات لاباغ عنهم وحتى دون وجــود شبهة عليهم، 
بشرط أن تتم الرصد والمتابعة بصفة مستمرة طوال 
شهور السنة، وتشمل عملية المتابعة مسئولين كبار فى 
وزارة الصناعة والتجارة والــزراعــة والتموين والصحة، 
وأهم وزارة هى وزارة قطاع األعمال العام وهى الــوزارة 
التى تضم شركات حكومية كبرى وتخسر سنويا مبالغ 
مالية كبرى، وفى نفس الوقت هناك موظفون كبار بها 
تحولوا إلــى مليونيرات ومــلــيــارديــرات وظــهــرت عليهم 

عامات الغنى الفاحش.
التوجيهات الرقابية جاءت مشددة من أجل تطبيق مبدأ 
)من أين لك هذا؟( على أكثر من )650( ألف مدير عام 
بالحكومة وهــم كبار الموظفين بالدولة البالغ عددهم 

)6.5( مليون موظف.
وشملت التوجيهات الــتــى جـــاءت لألجهزة الرقابية 
ــى )650(  ــم تــطــبــيــقــهــا عــل ــت وســي
ألــف مدير عــام بالجهاز اإلدارى 
بالدولة، ضرورة مراقبة )إقرارات 
الذمة المالية لهم( بعد مطالبتهم 
ــهــا وفحصها  بــهــا ســنــويــا ودراســت
فحص شامل بمعرفة )5( أجهزة 
رقابية وهــى )الــرقــابــة اإلداريـــة(، 
و)األمـــوال العامة( و)الكسب غير 
ــة(  ــ ــنــيــابــة اإلداريـ ــمــشــروع( و)ال ال
و)الجهاز المركزى للمحاسبات( 
على أن يتم مراجعة إقرارات الذمة 
المالية لـــ)650( مدير عام سنويا، 
ــهــم  لــيــس هـــذا فــقــط بـــل وزوجــات
وأبــنــائــهــم مــع االســتــعــانــة بجهاز 
التنظيم واإلدارة من أجل الوصول 
إلى الـــ)650( ألف مدير عام بالجهاز اإلدارى بالدولة، 

والتنسيق أيًضا مع وزارة العدل وجهازها للكسب غير 
المشروع.

وتعتبر هــذه اإلجـــراءات من أهــم اإلجـــراءات المتبعة 
لمحاربة الــفــســاد ومــن شأنها أن تجعل مصر تتقدم 
لمصاف الــدول المواجهة للفساد ويجعل سمعتها طيبة 
لاستثمار والــســيــاحــة وهــو مــا يــحــرص عليه الرئيس 

عبدالفتاح السيسى.
خطة الــدولــة للتصدى للفساد لــن تتوقف عند هذه 
ــوزارات  النقطة بــل أنها ستنشأ إدارات داخلية فــى الـ
والمحافظات والمحليات والمؤسسات والهيئات تحت 
مسمى )إدارة الشكاوى وتقييم األداء( يتجه إليها أى 
مواطن للشكوى من أى موظف صغير أو كبير مع ترك 

جميع بياناته مصحوبة بتليفونه.
وستولى هــذه اإلدارة أهمية كبرى لجميع الشكاوى 
وسيتم الرد على جميع الشكاوى واالتصال بالمواطنين 
الذين اشتكوا من أجل إباغهم بما تم وهذا األمر متبع 
فــى جميع المؤسسات الكبرى بــالــخــارج، تحت مسمى 

تقييم األداء، وهذا سيمنع الفساد بنسبة كبيرة.

لجان رقابية 
تراقب أموال وثروات )650( 

ألف مدير عام بالحكومة!!

مراجعة إقرارات الذمة 
لكبار الموظفين

 سنويـًا

جهات رقابية ترصد خسائر شركات 
حكومية.. وقياداتها 
مليونيرات

)5( جهات رقابية 
تفحص أموال قيادات 

الدولة وزوجاتهم 
وأبنائهم بالتنسيق 

مع وزارة العدل

جهاز التنظيم 
واإلدارة يمد 

الجهات الرقابية 
بأسماء الـ)650( 

ألف مدير عام

شريف إسماعيل يفقد )16( كيلو من وزنه خالل )7( شهور
فـــى 22 نــوفــمــبــر 2017 ذهــب 
المهندس شــريــف إسماعيل إلى 
ألمانيا للعاج، ثم عاد مرة أخرى 
إلــى ألمانيا فــى 17 مــارس 2018 
الستكمال العاج وظل هناك لمدة 
يومين، وفى صباح الرابع من يوليو 
الــجــارى ذهـــب الــمــهــنــدس شريف 
إسماعيل بعد خروجه من منصبه 
وتعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية 
للمشروعات القومية إلى ألمانيا، 
لمتابعة الــحــالــة الصحية لــه بعد 
إجرائه لعملية جراحية فى نوفمبر 

2017، وللمتابعة الدورية.

وخــال الثاثة أشهر الماضية 
ونتيجة للفحوصات الطبية التى 
أجراها شريف إسماعيل، شوهد 
نــقــص وزنــــه بــطــريــقــة مــلــحــوظــة، 
قدرها مقربين منه بحوالى )16( 
كيلو، وبالرغم من الحالة الصحية 
واستمراره فى العاج إال أنه يعانى 
من اإلجــهــاد المتكرر نتيجة عمله 
الدائم ومتابعته المستمرة للمهام 

التى أوكلت إليه!!
المهندس شريف إسماعيل رغم 
أنه مستمر فى العاج إلى أنه يتابع 
أعــمــالــه عــن كــثــب ويــعــرض عليه 

عددا من الملفات الخاصة بـ)ملف 
ــراد األراضـــــى( والــــذى كــان  ــي اســت
يــتــواله المهندس إبراهيم محلب، 
ــة إلـــى )مــلــف الــمــشــروعــات  إضــاف
القومية الكبرى( وهو الملف الذى 
كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى 
ويتابعه بنفسه لإلسراع من عملية 
اإلنــجــاز، وبالتوقيتات الموضوعة 

مسبقا.
ويتولى إسماعيل أيضا متابعة 
ــتـــمـــرار خطة  مــلــف الـــدعـــم، واسـ
الترشيد حتى تتخلص الــمــوازنــة 
العامة للدولة من عبء الدعم الذى 

يقدر بـ)ربع( ميزانية الدولة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن المهندس 
ــان قــد استمر  إبــراهــيــم محلب كـ
ــاســة الــلــجــان المتخصصة  فــى رئ
ــة منذ  ــدولـ ــى الـ ــ الســـتـــرداد أراضـ
خروجه من منصبه كرئيس للوزراء 
ــى الــدولــة،  ــادة أراضـ واســتــطــاع إعـ
واستطاع جلب مبالغ مالية طائلة 
ــة مـــن جــــراء تــقــنــيــن بعض  ــدول ــل ل

المتعدين على أراضى الدولة.
كــمــا تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن 
محلب ال يزال مستمرا فى منصبه 

كمساعد لرئيس الجمهورية.

مالك مارينا يستغيثون بـ»مدبولى« ووزير 
المالية لوقف تطبيق »الضريبة العقارية«

ــات« مــاك مارينا بحالة مــن الغضب ضد  اشتعلت »جــروب
تطبيق )الضريبة العقارية( السنوية والتى تعرض لها ماك 
مارينا وانتشر موظفى الضرائب العقارية وطالبوا الماك 
بسداد مبالغ مالية طائلة وإال سيتم تحويل الملف إلى التهرب 

الضريبى.
عدد كبير من الماك طالبوا بتدخل رئيس اتحاد الماك 

محرم هــال، الــذى اضطر لعقد عــدد مــن االجتماعات مع 
قيادات اإلدارة فى مارينا، وعقد لقاءات مع عدد كبير من 

الماك للوصول إلى حقيقة األمر.. ووعد بحل األزمة 
والتدخل لدى وزيــر اإلسكان ووزيــر المالية، ورئيس 

الوزراء المهندس مصطفى مدبولى!!

شاكرمعيط

مصيلحى

نصارأبوستيت

توفيق

مدبولى إسماعيل
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حددت وزارة اإلسكان يوم األحد المقبل، آخر 
موعد للتقدم لحجز قطع األراضى  التى أعلنت 
عنها الوزارة فى قرعة األراضى األخيرة، والتى 
تتضمن نحو 30 ألــف قطعة أرض بمساحات 

مختلفة تتراوح ما بين 209 وحتى 1200 متر.
ــراســة الــشــروط   وطــبــقــا لــمــا نــصــت عليه ك
والتى حددت مقدم حجز قطع أراضى اإلسكان 

االجتماعى بـ25 ألف جنيه، و100 ألف لألراضى 
المتميزة، و350 ألف جنيه لقطع األراضى األكثر 

تميزا، والتى تصل مساحتها لـ1200 متر.
 وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون 
التجارية والعقارية: بشأن نظام السداد الخاص 
بــاألراضــى المطروحة باإلسكان االجتماعى، 
فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، 
 ،)ACH بنظام التحويل البنكى )السويفت أو

أو بشيك معتمد )مصرفى – مقبول الدفع( 
أو نــقــداً، على أن يتم استكمال ســداد الدفعة 
المقدمة )25 % + 1 % مصاريف إداريــة + 0.5 
% مجلس أمناء(، من إجمالى ثمن األرض خالل 
فترة ال تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة 
العلنية، ويتم ســداد باقى ثمن األرض وقــدره 
ــدون فــوائــد،  75% مــن إجــمــالــى ثــمــن األرض بـ
على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق 
ســداد القسط األول منها بعد عــام مــن تاريخ 

إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية 
بقيمة األقساط باسم جهاز المدينة، مع االلتزام 
بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، 
وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة 

المدن لاللتزام بها.
ــأن تــفــاصــيــل األراضــــــى الــمــطــروحــة   وبـــشـ
ــم طــرح  ــت ــه ي ــ ــد أن ــ ــان االجــتــمــاعــى، أك ــإســك ل
14248 قطعة أرض، مــوزعــة كــالــتــالــى: 455 
قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة 

بمدينة الصالحية الــجــديــدة، و1925 قطعة 
بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آالف قطعة بمدينة 
ــادات، و858 قطعة بمدينة بـــرج الــعــرب  الـــسـ
الــجــديــدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف 
الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، 
و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 
قطعة بمدينة أســـوان الــجــديــدة، و118 قطعة 
بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا 

الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

األحد المقبل.. آخر موعد لحجز 30 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة

مصر تشهد أطول خسوف كلى 
للقمر فى القرن الـ21 يوم 27 يوليو

كشف الــدكــتــور أشــرف تـــادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد 
القومى للبحوث الفلكية، عن حدوث كسوف جزئى للشمس يوم 
الجمعة الماضى، موضًحا أن الكسوف ال يرى إال فى المحيط 
الهادئ والمحيط الهندى وأجــزاء من جنوب أستراليا، كما يمكن 
ــقــارة القطبية  رؤيــتــه أيــضــا فــى جــزء صغير جـــًدا فــى شــمــال ال

الجنوبية.
 وأضاف رئيس قسم الفلك، فى تصريحات خاصة، أن الجمعة 
27 يوليو 2018 ستشهد خسوًفا كلًيا للقمر أى بعد أسبوعين تماًما 
من كسوف الشمس السابق وهــو الخسوف الكلى الثانى للقمر 
خــالل عــام 2018 وسيكون مرئًيا فى أجــزاء كبيرة من أستراليا 
ــا وأمــريــكــا الجنوبية )مرئيا فــى مصر  ــ وآســيــا وإفريقيا وأوروب

والشرق األوسط(.
 وتــابــع: »وهــو أطــول خسوف كلى للقمر خــالل القرن الواحد 
والعشرين، حيث سيستمر كليا لمدة ساعتين إال الربع تقريبا أو 
103 دقائق على وجه التحديد، ويبدأ الخسوف فى السابعة والربع 
مساء ويبلغ قمته فى العاشرة والثلث مساء، وينتهى تماما فى 
الواحدة والنصف من يوم السبت 28 يوليو من نفس تلك الليلة، 
وكثيرا ما يطلق على خسوف القمر الكلى )القمر الــدم( بسبب 
التوهج البرتقالى المائل إلى الحمرة الــذى يأخذه القمر خالل 
الخسوف، وهو ناتج عن مرور أشعة الشمس فى الغالف الجوى 
األرضى.. وفى هذا اليوم أيضا يكون القمر فى أبعد نقطة له فى 

مداره حول األرض، لذلك يبدو أصغر قليال فى السماء.
 وأشــار إلــى أنــه فى هــذا اليوم يكون كوكب المريخ )الكوكب 
األحــمــر( قريبا مــن القمرن حيث يمكن رؤيــتــه بسهولة بالعين 
المجردة إذا سمح الطقس بذلك )أى فى حالة خلو السماء من 
السحب والغبار( علما بأن المريخ فى هذه الفترة يكون فى وضع 

التقابل مع الشمس بالنسبة لألرض لذلك فهو يلمع بقوة.

 سحر محمود 

للمصريين بالخارج.. كيف تسجل بياناتك 
للمشاركة بمبادرة الهجرة »إجازتك بوطنك«؟!

جامعة األزهر تعلن فتح باب التقدم لـ25 وظيفة قيادية

الجامعة العربية تنظم مؤتمرا دوليا حول »تحالف 
الحضارات ورسالة اإلعالميين« فى 29 يوليو

االثنين القادم .. امتحان المسابقة الموحدة لكليتى »التجارة و الزراعة«

نقابة الصيادلة: مد باب التسجيل بموقع 
التكليف حتى نهاية األسبوع القادم

ــدول العربية مؤتمرا دولــيــا، تحت عنوان  تنظم جامعة ال
ــدول العربية وتحالف الحضارات .. رسالة إلى  »جامعة ال
اإلعالميين » يومى 29 و30 يوليو الجارى بالقاهرة، وذلك 
بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة األمم المتحدة 
لتحالف الــحــضــارات ومنظمة اليونسكو والهيئة العامة 

لالستعالمات ومؤسسة البرنامج المصرى لتطوير اإلعالم.
وقالت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات 
بالجامعة العربية، إن المؤتمر الدولى المرتقب يتيح الفرصة 
لإعالميين الشباب من مختلف البلدان العربية لإلتقاء 
بنظرائهم مــن المجموعات الجغرافية اإلقليمية للدول 
األعضاء فى األمــم المتحدة حيث سيشارك إعالميون من 
ــدول العربية واألوروبـــيـــة واآلســيــويــة والــواليــات  مختلف الـ
المتحدة األمريكية فى حوار تفاعلى بهدف حث اإلعالميين 
على الترويج لرسالة إعالمية محايدة وموضوعية عن ثقافة 

اآلخر.
وأشــارت السفيرة إلى أنه تم عقد االجتماع التحضيرى 
الرابع لوضع اللمسات النهائية للمؤتمر الدولى المزمع الذى 
يأتى انعقاده تزامنا مع اليوم العالمى للتنوع الثقافى ومحاربة 
التمييز الــعــنــصــرى، موضحة أن ضيف الــشــرف للمؤتمر 
سيكون عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعة الــدول 
ــارزة وملموسة  العربية نظرا لما يحظى به من إسهامات ب

فى مجال تحالف الحضارات وخبرته الواسعة فى المجال 
اإلعــالمــى.. وأضــاف، أن من أبــرز أهــداف المؤتمر، تطوير 
خطاب إعالمى يعزز من قيم التسامح وقبول اآلخر ويساهم 

فى التصدى لظواهر التطرف والعنف واإلرهاب.
وأوضحت أنه سيتم التطرق خالل جلسات المؤتمر إلى 
القيم األخالقية والمهنية التى يجب توافرها فى اإلعالمى 
وكــذلــك الــتــطــرق لخطاب الــكــراهــيــة الــمــوجــه ضــد العرب 
والمسلمين فــى وســائــل اإلعـــالم المختلفة خــاصــة وسائل 

التواصل االجتماعى بما فى ذلك سبل مواجهته.
وأشــارت إلى أن المؤتمر سيتضمن ضمن فعالياته جلسة 
حوارية حول دور المؤسسات الدينية فى نشر قيم التسامح 
ومحاربة التطرف حيث يتم التطرق لنموذجى األزهر الشريف 

والكنيسة القبطية.
وقــالــت سامية بيبرس إنــه سيشارك فــى المؤتمر نخبة 
من أســاتــذة الجامعات بمجال اإلعــالم باإلضافة إلــى عدد 
من المسئولين السياسيين وبعض الرموز الدينية والعاملين 
بمؤسسات المجتمع المدنى، باإلضافة إلعالميين من كل 
من: مصر والسعودية ولبنان وسلطنة عمان واألردن والمغرب 
وفلسطين والــواليــات المتحدة األمريكية وفرنسا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا، بــاإلضــافــة إلــى مستشارين ثقافيين لــعــدد من 

السفارات األجنبية فى مصر.

أعلن المجلس األعلى للجامعات، عن 
عقد امتحان المسابقة الموحدة لكليتى 
ــزراعــة، للطالب الحاصلين  التجارة وال
على الشهادة الثانوية الفنية التجارية 
والثانوية الزراعية خريجى أعوام »2016 
- 2017ـ  2018« بنسبة 70 % فأكثر 
مــن المجموع الكلى )عملى + نظري(، 
للراغبين فــى االلــتــحــاق بــإحــدى كليات 
الــتــجــارة والــزراعــة بالجامعات، بالعام 

الجامعى الجديد 2018– 2019.

ــى للجامعات،  وقـــرر المجلس األعــل
أنــه يحق للطالب فــى التقدم فرصتين 
متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول 
على الثانوية الفنية أو العام التالى عليه 
ويــكــون االمــتــحــان فــى مستوى الثانوية 

العامة.
ــدد المجلس األعــلــى للجامعات،  وحـ
ــد مــن إرفاقها،  عــدة أوراق للطالب الب
منها أصل االستمارة الدالة على النجاح 
وشــهــادة الــمــيــالد »صـــورة لكل منهما«، 

ــورة فــوتــوغــرافــيــة،  بــاإلضــافــة إلـــى 2 صـ
ويكون مواعيد تقديم الطلبات للطالب 
الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية 
الزراعة، ابتداءا من العاشرة صباحا من 

1 وحتى 25 من أغسطس المقبل.
وأعــلــن المجلس، أن مــواعــيــد تقديم 
الطلبات للطالب الحاصلين على الشهادة 
ــداءا من  ــت الــثــانــويــة الفنية الــتــجــاريــة، اب
العاشرة صباحا من األحد 22 من يوليو 

الجارى.

أعلنت الدكتور رانيا صقر، رئيس لجنة الصيادلة 
الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أنه تم التوصل 
لحلول لمشاكل تسجيل الجامعات وتأخر كشوفات 
التسجيل، واحــتــســاب نسبة المجموع، إضــافــة الى 
مشاكل الصيدالنيات المتزوجات حيث تم االتفاق على 
إرسالهم الصل قسيمة الزواج، وصورة لشهادة التخرج، 
وصورة من البطاقة الشخصية الى مقر النقابة العامة 
إلرسالها إلدارة التكليف لضمان تكليفهم فى نطاق 

محل إقامتهم.
 وأوضحت أن لجنة الحكوميين  تتواصل بشكل دائم 
مع لجنة التكليف لحل باقى المشاكل وسوف يتم نشر 
كافة التفاصيل واالجــابــة عن كافة استفساراتهم من 
خالل جروب لجنه متابعه دفعه 2017، مشيرة إلى أنه 
تم مد باب التسجيل بموقع التكليف لـ 26 يوليو الجارى.

تحت شعار »فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك«، 
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
يوم 28 يوليو الحالى، أول منتدى للمصريين المغتربين 
الذين يقضون إجازتهم فى مصر.، لتعزيز ارتباط 
المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن خاصة الجيل 
الثانى والثالث، وتفعيل التواصل معهم، فى حضور 
ممثلين عن الــوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية 

واإلسكان واالستثمار.
وتنشر »صــوت الماليين » للمصريين فى الخارج 
أهم الخطوات وكيفية التسجيل فى المنتدى وذلك فى 

نقاط مبسطة كما يلى:
- البــد من كتابة االســم بالكامل لتسهيل تسجيل 

بياناتك للمشاركة فى المنتدى
- كتابة البريد اإللكترونى وبلد إقامتك بالخارج
- ال تنسى كتابة رقم هاتفك وتحديد وظيفتك

- عليك بكتابة أهـــم الــمــحــاور الــتــى تــرغــب فى 
مناقشتها فى المنتدى

- المنتدى يهدف إلــى تعزيز ارتــبــاط المصريين 
بــالــخــارج وأبــنــائــهــم بــالــوطــن، خــاصــة الجيل الثانى 

والثالث وتفعيل التواصل معهم.

أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــة األزهــــــــر، فـــتـــح بـــاب 
التقدم على عــدد مــن الــوظــائــف القيادية 
بالجامعة،وحتى 25 يوليو الحالى، حيث 
يبلغ عدد األشخاص المطلوبين للوظائف 

25 شخًصا.
وأوضــحــت الجامعة أنــه على من يرغب 

فى شغل الوظيفة، التقدم بطلب لألمانة 
الفنية باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بإدارة 
الجامعة بمدينة نصر، طبقا للنموذج المعد 

لذلك.
الشروط والمستندات المطلوبة

 أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة 

المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف.
أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على 
مستوى المهارات والقدرات الالزمة لشغل 

الوظيفة وإنجازاته السابقة. 
أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة 
أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها 

وتطوير األنظمة التى تحكم العمل وتبسط 
إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

ــل+ 4  جميع األوراق الــمــقــدمــة مــن أصـ
صور، مع العلم بأنه لن يلتفت إلى الطلبات 
التى ترد قبل الموعد أو التى ترد بعد انتهاء 

موعد اإلعالن أو غير المستوفاة للشروط.

إجراء انتخابات نقابة المرشدين 
السياحيين.. الثالثاء المقبل

تــجــرى النقابة الــعــامــة للمرشدين السياحيين، 
انتخابات اختيار النقيب الــعــام، ومجلس النقابة 
العامة، يوم الثالثاء 24 يوليو الجارى، من التاسعة 
صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك عقب انتهاء لجنة 
اإلشراف على االنتخابات من فحص الطعون، وإعالن 
القوائم النهائية ألسماء المرشحين على كل المقاعد.

ــنــهــائــيــة ألســمــاء  ــة الـــقـــوائـــم ال ــاب ــق ــن وأعــلــنــت ال
المرشحين، والــتــى تضمنت تــرشــح 6 على مقعد 
النقيب الــعــام، و36 على 8 مقاعد لعضوية مجلس 
النقابة العامة، وحال وجود إعادة لالنتخابات فسيتم 
ذلــك يــوم 31 يوليو الــجــارى، وذلـــك تحت إشــراف 

قضائى كامل.
ويتم إجراء عمليات التصويت، فى 17 مقًرا للجان 
ــراع بالمحافظات، بــواقــع 3 لــجــان بالقاهرة  ــت االق
بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة 
التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية 
بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية باألقصر، ولجنة 
بنقابة اإلسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى 
بنقابة أســوان، واألخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة 

شرم الشيخ
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تفاصيل المحاوالت القطرية بـ»الوكالة« إلشاعة الفوضى فى مصر

تبرئة البعض )دون الوقوف أمــام أسماء محددة( 
ال يعفيهم من المسئولية )األخالقية، والسياسية، 
بل والجنائية(  عما حــدث منذ فترة تأسيس حركة 
6 أبريل حتى سنوات الحقة، شــارك فيها هــؤالء فى 
تكدير المشهد العام، وتقديم خدمات )مباشرة، وغير 
مباشرة( ألجندات إقليمية ودولية، عبر تحويل مطالب 
شعبية مــشــروعــة إلـــى مخطط لتعزيز »االحــتــقــان 

االجتماعى«.
الدفع بجميع العناصر من أجل إشعال فتنة شعبية، 
ومنحهم )بعلم قيادات فى الحركة، معظمها ينتمى 
لجماعة اإلخــــوان مــبــاشــرة( كــل الــدعــم اإلعــالمــى 
والسياسى، جعل معظم من يتصدرون المشهد العام 
من النخب ال يسألون أنفسهم: كيف يندمج الليبرالى 

اليسارى واليمينى المتطرف تحت راية واحدة؟
السؤال لم يلفت نظر شباب الحركة )وأخواتها( 

بزعم الرغبة فى التغيير!!!
ــة أن تــلــك الــمــالبــســات كــانــت  ــدراسـ وكــشــفــت الـ
مقصودة من البداية، أن يتم الدفع بحركة 6 أبريل 

ــوعــات  ــجــم )ومـــعـــهـــا م
أخــــــــــرى، يـــتـــصـــدرهـــا 
ــدارة  ــصـ األلـــــتـــــراس( لـ
الــمــشــهــد، فيما أخــذت 
جــــمــــاعــــة اإلخــــــــــوان 
)الــــشــــريــــك الـــرئـــيـــس 
فـــى مـــشـــروع الــفــوضــى 
ــه( خــطــوة  ــيـ الــمــشــار إلـ
ــخــلــف، أواًل: لــعــدم  ــل ل
ــب فى  ــواقـ ــعـ ــان الـ ــمـ ضـ
حــالــة فــشــل المخطط، 
وثانًيا، للتضحية بكبش 
فداء تمثله هذه العناصر 

الشابة.
وقــــــبــــــل اإلعــــــــــالن 
الــمــبــاشــر عــن تأسيس 
حركة 6 أبريل )وغيرها 
ــات فــى  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ مـــــن الـ
ــم تــكــن  ــ الـــمـــنـــطـــقـــة(، ل
ــة  ــي ــب ــشــع األغـــلـــبـــيـــة ال
فـــى مــصــر ومــحــيــطــهــا 
اإلقليمى )فى ظل حالة 

زخــم مصنوعة ترفع شــعــارات التغيير( معنية بمن 
يزعزع المشهد، ولماذا يفعل ذلــك؟ وَمــن المستفيد 
من تساقط أبرياء تخضبت بدمائهم الطاهرة شوارع 

القاهرة والمحافظات؟
ولم يكونوا معنيين بالوقوف أمام بداية المخطط؟ 
وكيف استمر؟ وَمــن نفخ فى نــار الفتنة حتى تــزداد 
اشتعااًل؟ وَمن حول السلم األهلى والتعايش الشعبى 
ــن تجرأ  إلــى عمليات تخريب وتدمير ممنهجة؟ َم
على مهاجمة مؤسسات الضبط االجتماعى )مقار 
عسكرية، وأمنية، وقضائية...(؟ وَمن يحاول إحراق 
ــرة الــوطــنــيــة )الــمــجــمــع الــعــلــمــى، والجمعية  ــذاكـ الـ

الجغرافية المصرية...(؟
لـــــــــم تــــــكــــــن لــــــدى 
ــمــؤســســات الــوطــنــيــة  ال
)الــمــدركــة لحقيقة ما 
يتم( القدرة على توصيل 
ــات السليمة، أو  اإلجــاب
إقـــنـــاع الــجــمــاهــيــر )أو 
مكاشفتها على األقــل( 
بهذه األبعاد؛ ألن أطراف 
الــمــؤامــرة حــرصــوا منذ 
البداية على تطبيق أول 
نصيحة: جردوا األنظمة 
الــحــاكــمــة فــى المنطقة 
مـــــن أدوات الـــدعـــم 
)الـــتـــوافـــق الــســيــاســي- 
الحزبي.. التشكيك فى 
ــالـــة اإلعـــالمـــيـــة،  الـــرسـ
والرموز الوطنية القادرة 

على اإلقناع.
الــــــعــــــودة لــلــخــطــوة 
األكــثــر درامــيــة فــى هذا 
المشروع، تعيدنا مجدًدا 
لــــ»الـــدوحـــة«.. فــوســط 

اهتمام إقليمى ودولــى كبير )بفعل الدعم والتخديم 
واإلعــالمــى والسياسى مــن األطـــراف الضالعة فى 
المؤامرة(، استضافت قطر )التى تأكد بعد سنوات 
دورهــا الموثق فى دعم اإلرهــاب( مطلع فبراير عام 

2006 ما يسمى بـ«منتدى المستقبل«.
شــاركــت الحكومتان )األمريكية والقطرية( فى 
اإلعــداد للمنتدى وتنظيمية على أعلى مستوى، فيما 
تؤكد المعلومات أن وكالة المخابرات األمريكية هى 
َمن تولت عملية التخطيط واإلشراف على تنفيذه من 
أوراق عمل وتوصيات، تم التمهيد لها سلًفا قبل هذا 
المنتدى بنحو ثــالث سنوات )تحديًدا بعد أيــام من 

غزو العراق.
ــديــن إبــراهــيــم )عـــراب  آنــــذاك، طـــرح د. ســعــد ال
حقوق اإلنسان على الطريقة األمريكية( قضية كانت 
حديث النخب فى المشهدين السياسى واإلعالمى 
العربى، بدأها بسلسلة مقاالت )تمهيدية –تهديدية( 
عنوانها: »بيدى ال بيد عمر«.. أى؛ هل يكون التغيير 
ــة واشــنــطــن( بــمــبــادرة من  ــق رؤيـ الــديــمــقــراطــى )وفـ

األنظمة العربية نفسها؟ أم بتطبيقها بالقوة؟ )غزو 
العراق نموذجا(.

عقالء المشهد )أو َمن تبقى منهم على األقــل( لم 
ينجرفوا وراء »فكر الكاوبوى«، الذى عبر عنه سعد 
الدين إبراهيم فى طرحه المثير للجدل، ربما ألنهم 
ــوا مبكًرا أكذوبة الديمقراطية األمريكية وَمن  أدرك
يروجون لها، لكن الحملة –الــعــراب- التى ترجمتها 
مشيخة قطر عــام 2006 بــصــورة تــتــوافــق مــع دور 

التدمير لـ»القوة الناعمة«.
لم يكن بمقدور أكثر الناس تشاؤًما وتشكيكًا )من 
غير المتابعين لسير المؤامرة، ومحاولة تمددها( 
توجيه أى اتهام لمنتدى »مستقبل التغيير فى العالم 
الــعــربــى« الــذى استضافته الــدوحــة، فــى ظــل اسمه 
البرىء )المتوافق مع عملية تحضير ناعمة، تجمع بين 
الحرفية االستخباراتية، والتحركات التنظيمية من 

جماعة اإلخوان بين الجماهير على األرض.
ــقــوى الليبرالية  كــانــت مهمة واشــنــطــن حــشــد ال
لمؤازرة المشروع المشبوه، وتولت الدوحة الترتيب 
مـــع اإلخـــــــوان من 
ــل تــحــويــلــه إلــى  أجـ
ــر  ــأث ــســت واقـــــــــع، ت
ــه الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــي ــ ف
ــر،  ــصــ ــم مــ ــ ــك ــحــ ــ ب
ــرف  ــطـ ــــض الـ ــغ ــ وت
عــن خــطــة تقسيم 
»جـــيـــوســـيـــاســـيـــة« 
ــدة تستهدف  جــدي
الــمــنــطــقــة، تعتمد 
ــادة تــوزيــع  عــلــى إعــ
الــمــوارد الطبيعية 
بين قوى المصالح 
الــدولــيــة، مــع ترك 
الشعوب لمصيرها 

المحتوم.
ــاء  ــدعـ ــتـ تــــم اسـ
زوج ابــنــة يــوســف 
الــــقــــرضــــاوى)!!( 
الــــذى كـــان يعيش 
ــا،  ــســ ــ ــم ــ ــن ــ فـــــــى ال
ــى  ــ آنــــــــــــــــذاك، إلـ
الدوحة واإلشراف على تأسيس ما يعرف بـ»أكاديمية 
التغيير«، وهو اسم شديد البراءة، لكنه فى واقع األمر 
كانت الحاضنة الشيطانية التى تولت تهيئة الكوادر، 
واإلشــراف على عملية القيادة والسيطرة، والهيمنة 
على أحزاب، ومؤسسات إعالمية فى مصر وخارجها.

دور »أكاديمية التغيير« انصب فى البداية على 
ــذى وضعه  ــ تنفيذ اإلطــــار الــفــكــرى والــســيــاســى ال
القطرى جاسم سلطان )يقال إنــه ضابط فى جهاز 
االستخبارات القطرية، فضاًل عن أنه مراقب جماعة 
ــدوحــة - الــمــرشــد المحلى  ــوان الــســابــق فــى ال اإلخــ
للتنظيم( صاحب ما يسمى بمشروع »النهضة« )الذى 
ال تــزال مطبوعاته تباع عبر مكتبات مصرية حتى 

اآلن.
شــــــــــــرعــــــــــــت 
»أكاديمية التغيير« 
فى تدريب نشطاء 
وشباب عــرب )فى 
الــدوحــة، وعواصم 
ــة( عــلــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ
زعــزعــة اســتــقــرار 
الــدول المستهدفة 
ــلـــة  ــلـــسـ عـــــبـــــر سـ
ــركـــات  ــتـــحـ ــن الـ ــ مـ
الــــمــــمــــنــــهــــجــــة 
ــات..  ــاجــ ــجــ ــ ــت )احــ
مــــــظــــــاهــــــرات.. 
ثـــــــــــــــــــــــورات...( 
وفـــــــــق ســـيـــاســـة 
ــة  ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت اســ
أمـــــريـــــكـــــيـــــة تـــم 
وضعها منذ مطلع 
ــات؛  ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
لــتــقــســيــم وتفتيت 
الوطن العربى إلى 
ــا مــشــروع  ــــالت ديــنــيــة وعــرقــيــة، عــبــر عــنــه الحــًق دوي

»الفوضى الخالقة«.
ــشــاط عملى  لـــم يــلــتــفــت الــبــعــض إلـــى أن أول ن
لألكاديمية، تمثل فــى تأسيس حــركــة 6 أبــريــل فى 
مصر، على خلفية حشود جماهيرية شهدتها منطقة 
المحلة الــكــبــرى، وســط دعــم شــامــل، وتــرحــيــب من 
جماعة اإلخـــوان، مــا سمح للحركة بالمشاركة فى 
عشرات المؤتمرات والــنــدوات اإلقليمية والدولية، 
رغم أنها كيان حديث نسبًيا، وال توجد له أى صفة 

للحديث باسم الشعب المصري.
وجهت قطر )وحلفاؤها( كل الدعم لـ»أكاديمية 
الــتــغــيــيــر«، وســـط مــزاعــم بــأنــهــا »أكــاديــمــيــة علمية 
بحثية، عربية الهوى، عالمية النشاط، تهتم بتحرير 
المجتمعات من قوى االستبداد والظلم والديكتاتورية، 
ــادرة على ممارسة  حتى تــكــون هــذه المجتمعات قـ
التغيير والتحول الحضارى«، فيما هى رأس المؤامرة، 
ومنبع األفكار الهدامة، وممارسات كارثية تم العمل 

بها على األرض.

عند الحديث عن التحالفات الدولية واإلقليمية لـ»صناعة الفوضى« فى المنطقة 
العربية، يتحتم علينا إعادة النظر فيما حدث خالل السنوات الـ7 األخيرة 

)توضيحًا، وتفسيرًا، وتقييمًا(، لقطع الطريق على ملف شديد الخطورة يتحين 
الفرص من أجل العودة مجددًا، رغم أنه كاد يعصف بمصر والمنطقة معًا.

الوقوف أمام المسكوت عنه فى نشأة حركات ومجموعات )بل وميليشيات مسلحة(، 
انزوى بعضها مؤخرًا بسبب االستقرار األمنى، والوعى الشعبى )اآلخذ فى التنامى 

بعد سنوات عصيبة(، بينما ال يزال بعضها يقدم الدور المطلوب منه فى الداخل 
المصرى، وفى بعض البؤر الملتهبة عربيًا، أمر ضرورى، لمعرفة مدى تقاطعها مع 

أطراف تعادى الديمقراطية والحياة نفسها.

فى مصر، كان المخطط أكثر تعقيدًا، وصاحب نفس طويل.. جرى تحضير المشهد 
على مرحلتين )من 2000، حتى 2005.. ومن 2005 حتى يناير 2011(.. 
ليس سرًا أن قطر كانت عاصمة إقليمية لهذا المخطط شديد الخطورة، ليس 

فقط بتوفير الدعم اإلعالمى، أو اإلسناد اللوجستى، لكنها عبرت عن نفسها 
بـ»حدث ضخم« تبدت نتائجه الحقا.

هذه الحقائق كشفتها دراسة صدرت مؤخرًا بعنوان »المحاوالت القطرية بالوكالة 
إلشاعة الفوضى فى مصر« والتى أعدها أحمد بديوى.

الدراسة كشفت أن الدوحة )المأمورة منذ انقالب أميرها السابق حمد، على والده 
خليفة آل ثانى بتنفيذ كل ما يطلب منها دون مناقشة(  تبنت منتدى شهير، حمل 

عناوين سياسية وحقوقية براقة، فيما هو واجهة لخطة عمل جهزتها المخابرات 
األمريكية، أدت فيها قطر وتركيا، وجماعة اإلخوان دورًا كبيرًا، كاد يغرق مصر 
فى بحور من الدماء.. وأشارت الى أنه قبل اإلعالن الرسمى عن باكورة إنتاج هذا 

المنتدى )حركة شباب 6 أبريل فى مصر، وحركات مماثلة فى تونس واليمن وسوريا 
وليبيا( البد أن نقول كلمة حق، تفرضها الوقائع التى تمت على األرض، وتمثل 

فى الوقت نفسه تبرئة ضميرية لبعض العناصر شابة، التى وجدت نفسها فى بؤرة 
المؤامرة، تم دفعهم للمشاركة فيها »بفعل فاعل«.

وكالة المخابرات 
األمريكية تولت 

عملية التخطيط 
واإلشراف على تنفيذ 
»منتدى المستقبل« 

من أوراق عمل 
وتوصيات

واشنطن حشدت 
القوى الليبرالية 

لمؤازرة المشروع 
المشبوه وتولت 

الدوحة الترتيب مع 
اإلخوان من أجل 
تحويله إلى واقع

استدعاء زوج ابنة 
يوسف القرضاوى  

الذى كان يعيش فى 
النمسا إلى الدوحة 

واإلشراف على 
تأسيس ما يعرف 

بـ»أكاديمية التغيير«

أول نشاط 
عملى 

لألكاديمية 
تمثل فى 
تأسيس 

حركة 6 أبريل 
فى مصر

نساء الجماعة اإلرهابية يحرضن ضد مصر ويطالبن بالتدخل األجنبى
لإلخوان نساء سليطات اللسان معجونات بمياه اإلرهاب.. 
تربوا على كراهية الوطن واإلســاءة له، وأنت تشاهد قنوات 
جماعة اإلخوان اإلرهابية بالخارج، ستشاهد )عقارب( جمع 
)عقربة( يسيئون لمصر أشد اإلســاءة على قنوات )الشرق 

ومكملين والعربى والجزيرة ووطن( ومنهم:
)العقربة األولى مايسة الخطيب(: أكثر عضوات جماعة 
اإلخــوان اإلرهابية تجاوز ضد الشرطة المصرية.. دائمة 
الظهور على قنوات »مكملين«.. ادعت أن الشرطة المصرية 
قتلت ريجينى، ووصفت وزارة الداخلية بأنها »بلطجية«، تقدم 
نفسها على أنها ناشطة حقوقية وتهين مصر مستخدمة 
ادعــاءات باطلة ضد مصر فى ملف حقوق اإلنسان، وتقول 
عن نفسها إنها رئيسة جمعية االئــتــالف النسائى لحقوق 
اإلنسان والتى يوجد مقرها فى العاصمة الفرنسية باريس 

وتحصل على تمويل من قيادات الجماعة اإلرهابية.
)العقربة الثانية ماجدة محفوظ(: تقول عن نفسها منسقة 
ائتالف نساء من أجل الديمقراطية، ثم قدمت نفسها على 

أنها منسقة حركة )غربة( والتى ادعت فيها أنها تم تهجيرها 
من مصر بسبب األوضاع السياسية، وال تخجل من المطالبة 
بالتدخل الخارجى فى شئون مصر لــإلفــراج عن )محمد 
مــرســى(، وتــمــارس ادعــاءاتــهــا فــى فرنسا وأمريكا وتنتقل 
فيما بينهما وتجند أنصارا لها، وتوزع منشورات فى شوارع 
فرنسا ضد مصر، ودائمة التواصل مع اإلخوانى )المنصف 

المرزوقى( الرئيس التونسى األسبق.
)العقربة الثالثة أسماء الخطيب(: تواجه عقوبة اإلعدام 
فى قضية اتهام محمد مرسى بالتخابر مع قطر، عملت فى 
موقع رصد اإلخبارى أثناء فترة حكم اإلخوان وتواصلت مع 
كريمة الصيرفى بنت أمين الصيرفى عضو المكتب الرئاسى 
لمحمد مرسى لتهريب 3 حقائب بهم مستندات ووثائق تتعلق 
باألجهزة األمنية السيادية المصرية إلى قطر مقابل مبالغ 
مالية بالدوالر وهربت إلى ماليزيا.. ومنها إلى تركيا ولندن 
وقطر، يترواح عمرها )28 عاما(، دعت للجهاد المادى لجهة 

موثوق فيها حتى يعود مرسى.

)العقربة الرابعة سحر خميس(: تقول عن نفسها إنها 
دكتورة فى اإلعــالم فى جامعة ميرالند بالواليات المتحدة 
األمــريــكــيــة، تــســىء للدولة المصرية وتستخدم انتماءها 
لجماعة اإلخـــوان إلهــانــة القضاء المصرى، تكذب مثلما 
تتنفس وتقول )إن معتصمى رابعة كانوا سلميين وكان منهم 
من ال ينتمى ألى تيار فكرى أو دينى أو سياسى.. وتوبخ 
العالم على عدم اتخاذ قــرارات ضد مصر بعد وجود قيود 
على الحريات بحسب قولها، دائما ما تخرج علينا بالتعاون 
مع مركز الــحــوار العربى، وهــى رئيسة لقسم اإلعــالم فى 
جامعة قطر سابقا، وعضوة فى مفوضية حقوق اإلنسان 
ــة ميرالند.. وتقدم برنامًجا فى إذاعــة أمريكية،  فى والي
وتدعى أنها تهتم بقضايا المرأة المصرية والمرأة المسلمة، 
وتستخدمها قناة الجزيرة على الدوام للدفاع عنها، والهجوم 
على اإلعالم والصحافة المصرية، والمطالبة باإلفراج عن 
صحفيين اإلخوان المقوبض عليهم فى قضايا عنف وتطرف 

وإرهاب.

مايسة عبداللطيف: رئيسة ائتالف نساء 
اإلخوان مقرها فرنسا وتحصل على تمويل 

من اإلخوان تتهم الشرطة بالتجاوز فى حق 
اإلخوان.. وتظهر فى قنوات تركيا

ماجدة محفوظ: منسقة حركة )غربة( 
تدعى أنه تم تهجيرها.. وتطالب 

بالتدخل الخارجى لإلفراج عن مرسى 
وتوزع منشورات فى فرنسا

أسماء الخطيب: محكوم عليها باإلعدام 
فى قضية تخابر مرسى مع قطر

سحر خميس: تدعى أن 
معتصمى رابعة سلميين

خطة العمل جهزتها املخابرات األمريكية وأدت فيها قطر وتركيا وجماعة اإلخوان دورًا كبرًيا

الدفع بحركة 6 أبريل ومعها مجموعات أخرى يتصدرها األلرتاس لصدارة املشهد

 سحر محمود 
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رغم تخفيض دعم الطاقة ورفع أسعار الغاز الطبيعى بنسبة %40

خسائر وغرامات ومخالفات بالماليين تحاصر شركة غاز مصر

مسلسل التالعب بأموال المساهمين فى شركة المهندس للتأمين.. العرض مستمر

فى ظــل  الــزيــادات المتكررة  والسريعة فى أسعار 
مصادر الطاقة  والمحروقات، واالرتفاعات الجنونية 
فى فواتير الغاز الطبيعى، مــازال المواطنون حائرون 
يتساءلون فى جنون أين حقول الغاز الطبيعى المصرية 
التى تم اكتشافها، أين إنتاج حقل ظهر العمالق ومن 
بعده تم اكتشاف حقل نــور األكثر متابعة على مواقع 
أخبار الطاقة حالياً، وهل كتب على ثرواتنا من مصادر 
الــطــاقــة أن تظل مــجــرد صــور وأخــبــار على شاشات 
الفضائيات واإلنــتــرنــت، مثلما تظل أخــبــار الخسائر 
والمخالفات الــتــى تمنى بها شــركــة غــاز مصر مــادة 
خصبة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى 

تتوالى لتكشف فى كل مرة عن المزيد من التجاوزات.
وحـــول شــركــة غــاز مصر قــال التقرير الرقابى 
الــصــادر مــؤخــراً إن االســتــثــمــارات المتاحة للبيع 
ظهرت بالتكلفة بنحو 250 مليون جنيه، دون االلتزام 
بالمعايير المحاسبية المصرية الخاصة بإعادة تقييم 
االستثمارات المتاحة فى نهاية الفترة على أساس 
القيمة العادلة، وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات 
فــى تــقــريــره بــضــرورة تطبيق المعايير مــع دراســة 
مــدى وجــود اضمحالل فى قيمة االستثمارات فى 

الشركات الخاسرة.
وعلى ذكــر مساهمة غــاز مصر فى شركات خاسرة 
تكبدت بسببها خسائر وغــرامــات، أشــار التقرير إلى 
عــدم قيام الشركة بــإعــداد قوائم مالية مجمعة رغم 
مساهمتها بنسبة 55 بالمائة فى شركة ليبية تحمل 
اسم الشركة المصرية للغاز والخدمات النفطية، وقد 
ترتب على ذلك فرض غرامات من هيئة الرقابة المالية 
على غــاز مصر بمبلغ قــدره 6 ماليين جنيه، لــم يتم 
ســداده أو تكوين مخصص بشأنه رغم رفض الدعوى 
التى أقامتها الشركة، علماً بأن تلك الغرامة لن تكون 
األخيرة حيث طالب التقرير باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لوقف فرض غرامات أخرى، وتكوين مخصص لمقابلة 

تلك االلتزامات.
وانتقل التقرير إلــى ملف األعــمــال تحت التنفيذ، 
مشيراً إلى أن تكلفتها بلغت نحو 356.4 مليون جنيه، 
بزيادة قدرها 3.8 مليون جنيه عن رصيد 31 ديسمبر 
2017، كما لم تقم اإلدارة بتقدير الخسائر المتوقعة 
للعقود كمصروف فى حينه، موضحاً أن ذلك يخالف 
معيار المحاسبة المصرى الخاص بتقدير الخسائر 

المتوقعة، مع ضرورة إجراء ما يلزم من تسويات.
وفيما يتعلق باألرصدة المتوقفة كشف التقرير عن 
أن قيمتها تبلغ 41.4 مليون جنيه، متوقفة منذ عامين، 
وتبين من ذلك عدم كفاية مخصص اضمحالل العمالء 
الذى رصدته الشركة لمقابلة هذه األرصدة، حيث تبلغ 
قيمة المخصص 8 مليون جنيه فقط، بما يعادل 19 
بالمائة من إجمالى األرصــدة المتوقفة، وشدد مراقب 
الحسابات الــذى أعــد التقرير على أنــه يتعين اتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة لتحصيل المديونيات مع إعادة 

دراسة االضمحالل فى القيمة.
أما عن مخصص الضرائب فبلغت قيمته نحو 15.1 

أكــدنــا ومــازالــنــا نــكــرر أن شــركــات التأمين 
الحكومية تعمل بأموال الشعب المصرى من 
المساهمين فى هــذه الشركات وعمالئها، و 
بالتالى فإن أى إهدار أو تالعب أو حتى أخطاء 
فى إدارة هذه األمــوال، إنما يمثل جريمة فى 
ــوطــن، ولــهــذا السبب تتوالى  حــق الشعب وال
وتتكرر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، 
لتكشف عن أوجــه المخالفات والمالحظات 
على األداء المالى و اإلدارى لشركة المهندس 
للتأمين، الــتــى صــدر بشأنها تقرير حديث 
مؤخراً، كشف فى سطوره عن بعض التجاوزات 
من بينها قيام الشركة بإدراج مبلغ 6.6 مليون 
جنيه، ضمن رصــيــد االســتــثــمــارات العقارية 
الــبــالــغ 9.8 مليون جنيه، وذلـــك بالمخالفة 
لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على 
قــطــاع التأمين الــصــادر بــقــرار مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرقابة المالية، وأوصى التقرير 
بــضــرورة إجــراء التسويات الــالزمــة وااللــتــزام 

بمعايير المحاسبة المصرية.
وفى سياق متصل ظهر صافى رصيد مدينو 
عمليات التأمين بنحو 118.4 مليون جنيه، 
فيما بلغت قيمة األقــســاط تحت التحصيل 
92.7 مليون جنيه، متضمنة أقساط انتهت 
مدتها التأمينية، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 
2016، وأشــار مراقب الحسابات الــذى أعد 
التقرير إلــى أنــه يتعين سرعة تحصيل هذه 

األقساط حفاظاً على أموال الشركة.
أما عن الشيكات اآلجلة فقد بلغت قيمتها 
نحو 48 مليون جنيه، يصل تاريخ استحقاق 
بــعــضــهــا إلـــى شــهــر سبتمبر 2022، وذلـــك 
ــقــرارات الهيئة العامة للرقابة  بالمخالفة ل
المالية بشأن تسهيالت السداد، والتى تقضى 

بأال تتجاوز مدة تسهيالت السداد 180 يوما.

مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المطالبات غير المسددة 
نحو 443.7 مليون جنيه، فضالً عن المطالبات المعلقة 
بحساب األصـــول الضريبية الــمــتــداولــة، والــتــى بلغت 
قيمتها نحو 129 مليون جنيه، حيث لــم يتم تحميل 

المصروفات بها لوجود نزاع بشأنها.
ومن الضرائب إلى األجور، من المعروف أن العاملين 
بقطاعات البترول والغاز و الشركات العاملة فى هذا 
المجال يتقاضون رواتــب بمبالغ خيالية، لم تسلم هى 
األخـــرى مــن مالحظات الجهة الرقابية، حيث أشــار 
التقرير إلى عدم تحميل حساب األجور بنحو 335.9 
مليون جنيه، يمثل باقى مكافآت العاملين عن العام 
الــمــالــى الــمــاضــى، وأوصـــى التقرير بــضــرورة إجــراء 

التسويات الالزمة.
وعلى مــا يبدو ال تنشغل إدارات الشركة كثيراً 
باتباع القواعد والمعايير المحاسبية، حيث رصد 
التقرير تأخرها فى إعــداد وعرض القوائم المالية 
بالمخالفة لقواعد القيد والشطب المعدة من قبل 
هيئة سوق المال، علماً بأن هذا التأخر يترتب عليه 
عقوبات مالية وفقاً للمادة 65 مكرر من قانون سوق 
رأس الــمــال، وأوضــح التقرير أن تلك المالحظات 
تــكــررت مــن قبل بدليل وجـــود غــرامــات سابقة تم 

توقيعها على الشركة.
أما عن األصــول الثابتة للشركة، فقد تضمنت نحو 
2.8 مليون جنيه، تكلفة قطعة ارض ومبنى مقام عليها 
بمنطقة سموحة باالسكندرية، أكد التقرير على أهمية 
االستغالل األمثل لتلك األصول أو التصرف االقتصادى 

فيها بما يحقق ربحية لصالح الشركة.
وإذا كــانــت الــوقــائــع الــســابــق ذكــرهــا تكشف عــدم 
حــرص الشركة على أموالها، فــإن التقرير تطرق إلى 
نقاط أخــرى تؤكد عــدم حرصها أيــضــاَ على مراقبة 
استثماراتها، حيث أوضح أن غاز مصر لم تقم بموافاة 
الجهاز الرقابى بآخر مــا توصلت إليه استثماراتها 
فــى بــعــض الــشــركــات مــن بينها شــركــة روجــتــك ومــى 
جاز تحت التصفية، وشركة تــاون جاس وشركة آفاق 
وشركة يونيون جاس واألخيرة تمت الموافقة من قبل 
الجمعية العمومية على زيادة رأس مالها من 5 ماليين 
درهم إماراتى إلى 10 ماليين درهم إماراتى، بينما لم 
يتم توزيع أربــاح على الشركاء، كما لم يتبين اتخاذ أى 
إجـــراءات خاصة بزيادة رأس المال، فضالً عن عدم 

موافاة الجهاز بالقوائم المالية للعام المالى المنتهى.
و فــى ســيــاق متصل بلغ رصــيــد المهمات المعارة 
لشركة تـــاون جــاس نحو 15.7 مليون جنيه، مقابل 
نحو 22.2 مليون جنيه قيمة المهمات المستعارة 
ــم تقم غــاز مصر بــوقــف أعمال  مــن تلك الــشــركــة، ول
اإلعارة واالستعارة، كما لم تقم بإجراء التسويات وفقاً 
لتوصيات محضر االجتماع الذى انعقد بينها وبين تاون 

جاس.
وفــى ضــوء ما سبق ليس مستغرباً أن يكون صافى 
الخسارة التى حققتها هذه الشركة 13.5 مليون جنيه، 
على الرغم من قــرار مجلس إدارة الشركة القابضة 
للغازات الطبيعية بزيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى 
المنصرف منها للشركة بقيمة 800 جنيه لكل عميل، 

ليصبح 1800 جنيه بدالً من 1000 جنيه لكل عميل.

ــقــل الــتــقــريــر إلـــى حــســاب الــمــديــنــون  ــت وان
واألرصــدة المدينة األخــرى الــذى بلغ رصيده 
نحو 25 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة صافى 
األصول الثابتة 20 مليون جنيه فقط، وكشف 
التقرير عن عدم قيام الشركة بتسجيل بعض 
العقارات المملوكة لها، رغم تكرار مالحظات 
الــجــهــاز الــــواردة فــى تــقــاريــره السابقة حول 
هذا الشأن، الفتاً إلى أهمية إتمام إجــراءات 
التسجيل حفاظاً على حقوق وأمــوال الشركة، 
التى على ما يبدو تتقاعص عن هذه الحقوق 
لــدرجــة جعلت الجهاز الــرقــابــى يطالبها فى 
ــول الثابتة  تقريره بــأن تستكمل سجل األصـ
ــاإلدارة المالية، مــن حيث إدراج األصناف  ــ ب

المشتراة من أجهزة الحاسب اآللى و األثاث.
ومن حساب المدينون إلى حساب الدائنون، 
تطرق المركزى للمحاسبات فى سياق تقريره 
إلى هذا الملف، موضحاً أن رصيده بلغ نحو 
123 مليون جنيه، فيما تضمنت األرصـــدة 
المدينة األخــرى أمانات شيكات يرجع تاريخ 

بعضها إلى عام 2011.
وعــلــى جــانــب آخــر بلغ الــرصــيــد المستحق 
لمصلحة الــضــرائــب نــحــو 42 مــلــيــون جنيه، 
يتضمن 40 مليون جنيه قيمة الدمغة النسبية 
على األقساط المصدرة يرجع تاريخ بعضها 

إلى عام 2010.
وعلى خلفية ما سبق من المنطقى أن تحقق 
مثل هذه الشركة خسائر وعجز متراكم، حيث 
أســفــر االكــتــتــاب التأمينى عــن عجز لبعض 
فروع التأمين بنحو 10.6 مليون جنيه، وشدد 
ــالزم للحد من  التقرير على ضــرورة اتخاذ ال
تلك الخسائر والعمل على بــذل المزيد من 

الجهد لتحسين نتائج االكتتاب التأمينى.

         خريطة األموال الضائعة تمتد من ليبيا إىل اإلمارات بالجنيه والدرهم

         قيمة األقساط تحت التحصيل 92.7 مليون جنيه متضمنة أقساط انتهت مدتها التأمينية

 إيمان بدر 

250356
مليون جنيه 

استثمارات متاحة 
للبيع بالمخالفة 

لمعايير القيمة العادلة        

مليون جنيه تكلفة األعمال 
تحت التنفيذ وخفايا عدم تقدير 

الخسائر المتوقعة للعقود 
كمصروف فى حينه

مخالفة بـ6.6 
مليون جنيه 
ضمن رصيد 
االستثمارات 

العقارية البالغ 
9.8 مليون جنيه

شيكات آجلة بـ48 
مليون جنيه يصل 

تاريخ استحقاق بعضها 
إلى 2022 بالمخالفة 
لقرارات الهيئة العامة 

للرقابة المالية

سر عدم تحميل حساب األجور بنحو 335.9 مليون جنيه باقى مكافآت العاملين عن العام الماضى

حقيقة اختفاء استثماراتها فى شركات خاسرة أبرزها »روجتك« و»مى جاز« تحت التصفية وضياع 10 ماليين درهم إماراتى فى »يونيون جاس«
تحقيق صافى خسارة قيمتها 13.5 مليون جنيه بالرغم من قرار مجلس اإلدارة بزيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى بقيمة 800 جنيه لكل عميل 

الرصيد المستحق لمصلحة الضرائب يبلغ 42 مليون جنيه يتضمن 40 مليون جنيه قيمة الدمغة النسبية

رصيد مدينى عمليات التأمين 118.4 مليون جنيه
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ثورة عبد الناصر جاءت باإلصالح الزراعى فى العيد الـ66 لثورة 23 يوليو التى أنصفت الفالح المصرى
وثورة 30 يونيو لم تستطع إنقاذ 
ما تم تخريبه حتى اآلن شبح الفقر يطارد الفالحين 

والجوع يهدد المصريين بسبب 
انهيار الزراعة ونكسة التعويم

تحتفل مصر خــال شهر يوليو الــجــارى، بالعيد الــســادس والستون لــثــورة 23 
يوليو 1952 الــمــجــيــدة، تلك الــحــركــة العسكرية الــتــى تحولت إلــى ثـــورة شعبية 
التفت حولها الجماهير، حين أصدرت قانون اإلصاح الزراعى، بعد أسابيع قليلة 
مــن إنــدالعــهــا، لتنصف الــفــاح المصرى الــكــادح، وتمنحه ألول مــرة فــى التاريخ 
الحق فى تملك أرضه، التى كان يزرعها بالسخرة والكرابيج وال يناله من خيرها 

إال الفتات.
ولكن ألن دوام الحال من المحال، ينتهى الحلم الناصرى بنكسة 67، ثم  تدخل 
الباد إلى عصر انفتاح »السداح مــداح«،  حيث تأثر الريف المصرى بالتحوالت 
ــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، وعـــلـــى رأســهــا  الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــديـــدة خــ
سياسات االنــفــتــاح االقــتــصــادى فــى الثمانينيات وســيــاســات التحرر االقتصادى 
فــى التسعينيات، ومــا لحقها مــن قـــرارات خــال بــدايــة األلفينات كإلغاء الـــدورة 
الزراعية وغيرها من القرارات، وتباينت آثار تلك التحوالت على الريف المصرى 
بين اإليجاب والسلب، إال أن األثر النهائى لتلك التحوالت كان فى غير مصلحة 
المجتمع الــريــفــى، حــيــث زادت مــن ســـوء أوضــاعــهــم مــا دفــعــهــم للهجرة داخــلــيــًا 

وخارجيًا للبحث عن مستوى معيشة أفضل.
واستمر الحال من سيئ ألســوأ، إلى أن الح فى األفــق حلم جديد، حيث جاءت 
ــاع الــريــف  ــ ــود ســيــاســيــة بتحسين أوضـ ــايـــر2011، بــمــا تــحــمــلــه مـــن وعــ ــنـ ــورة 25 يـ ثــ

تحديدًا، وإعــادة بناء الحضارة الزراعية، إال أن الواقع جــاء مخالفًا لذلك، فما 
زاد الــوضــع إال ســـوءًا كنتيجة للتوجهات االقــتــصــاديــة والسياسية الــتــى لحقت 
بالثورة التى امتد تأثيرها السلبى على الباد كافةً، ناهيك عن حالة الزحف نحو 

الخراب التى إنتابت جميع القطاعات فى زمن حكم اإلخوان اإلرهابيين.
ــداعـــب الــمــجــتــمــع الـــمـــصـــرى وفــــى الــقــلــب منه  ــن جـــديـــد تـ  لــتــعــود األحــــــام مـ
الفاحين، حين اندلعت ثــورة 30 يونيو 2013، التى احتفلنا بها أيًضا منذ أيام، 
ليتوسم الجميع خيًرا فى رئيس ال يختلف اثنان على وطنيته وإنتمائه لألرض 
وطينها وفاحيها، بل ورأوا فيه امتداد للزعيم جمال عبدالناصر، ولكن مثلما 
جــاءت نكسة  1967 بقيادة المشير عبدالحكيم عامر، لتضرب الحلم الناصرى، 
جــاءت نكسة تعويم الجنيه المسماة باإلصاح االقتصادى بقيادة نجل شقيقه 
ــارق عـــامـــر، لــتــعــكــر صــفــو الــتــجــربــة الــســيــســاويــة، وتــحــمــل لــلــفــاح الــمــزيــد من  طــ
المعاناة، علًما بأن إنهيار الزراعة يساوى تجويع المصريين، فى ظل أزمة العملة 
الصعبة واالرتفاع الجنونى فى سعر الدوالر، وصعوبة استيراد بعض المحاصيل 

خاًصة االستراتيجية والمرتبطة بسيادة القرار مثل القمح وغيره.

 إيمان بدر

من التهميش واإلهمال إلى الفقر والبطالة وتدنى الخدمات

خريطة معاناة الريف المصرى
على الرغم من أن المجتمع الريفى والقطاع الزراعى 
برمته يعتبر أساس عملية التنمية خاصةً فى الدولة التى 
تأسست حضارتها على الزراعة، لكن ظل الريف المصرى 
يعانى طــوال العقود الماضية من التهميش واإلهــمــال، ما 
تسبب فى تردى أوضاع هذا المجتمع وترسخت به العديد 
مــن المشكالت االقتصادية واالجتماعية وعلى رأسها 
الفقر والبطالة وتدنى الخدمات الصحية والعلمية، وكذلك 
الــتــزايــد المستمر فــى الفجوة بين الــريــف والحضر فى 

الخدمات العامة المقدمة وفرص التوظف وغيرها.
وحــول تلك الفكرة نشرت مؤخًرا دراســة بعنوان الريف 
المصرى.. كيف كان وكيف أصبح؟ أعدها الباحث أحمد 
ــح فــى سياقها كيف انقلب وضــع الــزراعــة  ســـرور، أوضـ
المصرية عبر التاريخ، فمن إنتاج يحقق فائضا إلى إنتاج 
يتصف بالعجز وعدم القدرة على تغطية الطلب المحلى، 

بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
وانعدام إعانات الدولة

دائرة العجز تضم القمح والفول 
والعدس والزيوت النباتية

اإلنتاج الزراعى كان فى عهد مبارك 
144.8 مليون طن ووصل حاليـًا 

إلى 103.8 مليون طن فقط

مفاجأة باألرقام: نسبة االكتفاء الذاتى 
من القمح كانت فى عهد مبارك %58.4 

ثم تراجعت حاليـًا إلى %47.7
أكد الباحث االقتصادى أحمد سرور أن اإلنتاج الزراعى 
يعتمد بشكل أساسى على مساحة األرض المزروعة وكذلك 
حجم االستثمار الزراعى، والنقص فى المساحة المزروعة 

يؤثر كذلك على التركيب المحصولى للدولة.
وأضاف »ســرور« أنه خالل الفترة من 2005 إلى 2009 
ازدادت المساحات المزروعة من األراضى، بينما انخفضت 
خــالل العامين 2010 و 2011 تــأثــراً بــأحــداث ثــورة يناير 

وعاودت الزيادة من 2012 حتى 2016.
وتناولت الدراسة األرقام طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة 
ــى  الــعــامــة واإلحـــصـــاء، حــيــث انخفضت مــســاحــة األراضـ
المستصلحة خالل العامين 2013 و2014، حيث أنها فى 
عام 2008 كانت تبلغ 2.1 ألف فدان ثم تناقصت فى 2009 
إلى 0.7 ألف فدان وفى العامين 2013 و2014 انخفضت 
إلــى 0.5 و 0.4 ألــف فــدان على التوالى ثم ازدادت فى 
2015 إلى 2.4 ألف فدان ويقدر إجمالى االنخفاض فى 
المساحة المنزرعة بحوالى 100 ألف فدان سنوياً خالل 

سنوات االنخفاض.
ووفــًقــا للتغيرات الــطــارئــة على المساحة المنزرعة، 
تباينت كمية اإلنتاج السنوى من أهم المحاصيل الزراعية 
خالل الفترة بين الزيادة والنقصان، ويعود ذلك للعديد من 
العوامل االقتصادية وغير االقتصادية كتغيرات الظروف 

المناخية وظروف الرى وغيرها.
ورصدت الدراسة ازدياد الكميات المنتجة من محاصيل 
ــورة يناير، عــن ما  القمح واألرز والـــذرة فــى الفترة بعد ث
قبل الثورة، ثم عادت الكميات المنتجة إلى التناقص فى 

السنوات األخيرة.
ــارت الـــدراســـة إلـــى أن كمية اإلنــتــاج  وبــشــكــل عـــام أشــ
الزراعى والغذائى المنتجة انخفضت فى الفترة بعد ثورة 
يناير عن ماقبل الــثــورة حيث بلغ اإلنــتــاج الــزراعــى خالل 
العامين )2010، 2011( ما يبلغ ) 144.8، 156.4( مليون 
ــوام )2012 و 2013 و2014  طــن وانــخــفــض خــالل األعــ

و2015( إلى )103.2، 103.1، 105، 103.8( مليون طن.
وكذلك الحال بالنسبة لإلنتاج الغذائى فقد إنخفض من 
)151.3، 160.8( مليون طن خالل العامين 2010 و 2011 
إلــى )104.6، 105.6، 107.9، 108.6( خــالل األعــوام 
التالية لعام الثورة، ويعود ذلك االنخفاض بشكل أساسى 
إلى سوء األوضــاع االقتصادية فى فترة ما بعد ثورة يناير 
وارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعى فى الوقت الذى انعدم فيه 

اإلعانات المقدمة للقطاع الزراعى من قبل الدولة.

ــى بــأنــه قــدرة  ــذات عــرفــت الــدراســة االكــتــفــاء ال
الدولة على تغطية احتياجاتها من خالل إنتاجها 
المحلى، موضحة أنــه حتى بداية الستينيات لم 
تكن تعانى مصر من عجز غذائى باستثناء القمح، 
ومــع بــدايــة السبعينيات دخلت عــدة سلع أخــرى 
ضمن دائرة العجز الغذائى، أهمها العدس والفول 
والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، وشددت على 
أن تحقيق االكتفاء الذاتى من كل السلع هو أمر 
غير منطقى وال يمكن تحقيقه فى أى دولة، ولكن 
كلما استطاعت الدولة تحقيق معدالت عالية من 
االكتفاء الذاتى فى محاصيلها االستراتيجية كلما 
انخفض عجز الــمــيــزان الــغــذائــى وتحسن وضع 

ميزان المدفوعات.
ــام حقيقة  ــاألرقـ ــت الـــورقـــة الــبــحــثــيــة بـ ــاول ــن وت
انخفاض نسبة االكــتــفــاء الــذاتــى مــن السلع فى 
الفترة ما بعد ثــورة يناير2011 عن فترة ما قبل 
ــورة يــنــايــر، فمثالً فــى عــام 2009 بلغت نسبة  ثـ
االكتفاء الذاتى للقمح 58.4% كنسبة من إجمالى 
الكمية المستهلكة من السلعة، وفــى عــام 2011 
انخفضت النسبة إلــى 49.6% وفــى عــام 2016 
بلغت 47.7%، كذلك الحال لباقى السلع، ويمكن 
إرجـــاع ذلــك بصفة أســاســيــة إلــى زيـــادة الكمية 
المستهلكة من السلعة دون تحقيق زيــادة مكافئة 
فى اإلنتاج المحلى خاصةً مع ارتفاع تكاليف إنتاج 
وزارعــة السلع بعد الثورة فمثالً ارتفعت تكاليف 
إنتاج فــدان القمح فى عام 2012 عن عام 2009 
فــى المتوسط  677.5 جنيه لكل فـــدان، كذلك 
نجد األرز ارتفع تكاليف إنتاجه فى نفس الفترة 
بحوالى 755 جنيه لكل فــدان، ناهيك عن مشكلة 
نقص مياه الرى، وأزمة سد النهضة اإلثيوبى، ما 
تسبب فى عدم زيــادة الكمية المنتجة محلياً بما 
يعادل الزيادة فى الكمية المستهلكة، وانعكس ذلك 
على انخفاض نسبة االكتفاء الذاتى وكذلك الحال 

ألغلبية المحاصيل.

ومن صادرات توفر ماليين الدوالرات إلى استيراد أكثر من 
60% من احتياجاتنا الغذائية طبقاً التحاد الغرف التجارية، 
مشيًرا إلى أن ذلك ال يعود إلى تراجع اإلنتاجية أو انخفاض 
الموارد الزراعية فقط، بينما يعود فى األساس إلى إهمال 
الدولة لقطاع الزراعة وزيادة السكان بشكل كبير دون زيادة 

الموارد الغذائية بشكل مكافئ لزيادة السكان.
وتطرق الباحث إلى ظاهرة تحول المجتمع الريفى على 
مــدار السنوات الماضية من مجتمع منتج يعتمد بشكل 

كبير فى احتياجاته على منتجاته المحلية والمصنعة فى 
المنازل إلى مجتمع مستهلك يعتمد على شراء العديد من 
احتياجاته من سلع غذائية وغيرها، ويعود ذلك لمجموعة 
من العوامل منها ما يتعلق بتردى األوضـــاع االقتصادية 
وارتــفــاع تكلفة إنتاج وصنع السلع وكذلك تزايد الهجرة 
الداخلية بشكل كبير إلى الحضر للبحث عن مستوى معيشة 
أفضل، كنتيجة لتفشى البطالة فى الريف، وأيضاً منها ما 
هو متعلق بالتطور الحضارى بمعنى االرتــفــاع المتواصل 

لمساحة المناطق األقــرب إلى المدن فى حياتها اليومية 
والتخلى عن الطابع الريفى.

ولكن فى الوقت نفسه ظل الريف المصرى يعانى من 
تدنى الخدمات العامة به وعلى رأسها التعليم والصحة 
وغيرها، ثم زاد األمر ســوءاً خاصةً بعد ثورة يناير2011، 
وما تعرضت له الدولة من أزمــات اقتصادية وعلى رأسها 
تراجع قيمة الجنيه المصرى، ما تسبب فى ارتفاع تكاليف 
زراعـــة الــفــدان بشكل كبير مــقــارنــةً بما قبل ثــورة يناير، 
وبالتالى انــخــفــاض الكميات المنتجة مــن بعض السلع 

االستراتيجية وانخفاض معدالت االكتفاء الذاتى منها.
وفى السياق ذاته ارتفعت تكاليف استيراد السلع الغذائية 
والزراعية بشكل كبير خاصةً بعد قرار التعويم ما تسبب فى 
ازديــاد العجز فى الميزان الغذائى الذى ترجم فى النهاية 

لزيادة العجز فى ميزان المدفوعات.

من إنتاج يحقق فائضا إلى إنتاج يتصف بالعجز ومن صادرات توفر ماليين الدوالرات إلى استيراد أكثر من 60% من احتياجاتنا الغذائية

بسبب تآكل قيمة الجنيه 
بعد قرار التعويم

عجز التجارة الزراعية اتسع 
بنسبة 154% والفجوة 

الغذائية زادت بنسبة %228

ــزراعــة  ــادرة عــن وزارة ال ــدث بــيــانــات صــ وفــقــاً ألحـ
المصرية، بلغ متوسط قيمة الــصــادرات الزراعية فى 
مصر عــامــى 2009 و2010 حــوالــى 19.972 مليار 
جنيه وارتفع هذا المتوسط إلى 21.642 مليار جنيه 
خــالل عامين 2011 و2012، كــذلــك ارتــفــع متوسط 
قيمة الواردات الزراعية من 44.782 مليار جنيه خالل 
عامين 2009 و2010 إلى 77.968 مليار جنيه خالل 
2011 و 2012، وبــذلــك ارتفعت قيمة فجوة التجارة 
الخارجية الزراعية- الفرق بين الصادرات والواردات- 
من 24.8 مليار جنيه كمتوسط عامى 2009 و2010 إلى 
38.3 مليار جنيه كمتوسط عامين 2011 و2012 وتقدر 

نسبة الزيادة بحوالى %154.
وكذلك ارتفعت قيمة فجوة التجارة الغذائية خالل 
نفس الفترة من 22.6 مليار جنيه إلى 51.4 مليار جنيه 
بنسبة زيادة بلغت 228%، وبذلك يتضح أنه على الرغم 
من االتجاه الصاعد للصادرات الزراعية والغذائية إال أن 
الزيادة فى الواردات كانت تفوق زيادة الصادرات بشكل 
كبير ما أدى إلى تزايد فجوة التجارة الزراعية والغذائية 

خالل الفترة ما بعد ثورة يناير.
وأرجعت الدراسة ذلك بشكل أساسى إلى تآكل قيمة 
الجنيه المصرى، خاصة بعد قرار التعويم ما أدى إلى 

زيادة أسعار استيراد السلع الغذائية.
وإســتــخــلــصــت الـــدراســـة مــمــا ســبــق أن االقــتــصــاد 
المصرى مــازال يمر بعديد 
ــورة  ــد ثـ ــع ــن الــتــغــيــرات ب مـ
ــة  ــر2011، واصــًف ــايـ ــنـ 25 يـ
تلك التغيرات بأنها مؤثرة 
ــمــصــرى  ــمــع ال ــمــجــت ــى ال ــ ف
بمختلف جوانبه االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية، 
ــد مــن  ــ ــان البـ ــ ــن هـــنـــا كـ ــ ومـ
ــرة  ــت ــف االهـــتـــمـــام بـــهـــذه ال
الهامة فــى تــاريــخ المجتمع 
ــان البـــد من  ــ ــمــصــرى، وك ال
التركيز على التغيرات التى 
ــت فـــى نــســيــج الــريــف  حــدث
المصرى الذى يمثل حوالى 
57.1% مــــن الــمــجــتــمــع 

المصرى.
وأكــد الباحث فى دراسته 
على أن كل تلك المتغيرات 
انعكست على تردى األوضــاع االقتصادية واالجتماعية 
ــورة يناير  فــى الــريــف الــمــصــرى فــى الــفــتــرة مــا بــعــد ثـ
بشكل يفوق ما قبل الــثــورة، وتجلى ذلــك فى انخفاض 
ــاد معدالت الهجرة،  مــؤشــرات التنمية البشرية وازديـ
ســواء من الريف إلــى الــمــدن  أو إلــى الــخــارج، وهــو ما 
ظهر بشكل واضــح فى وقائع هــروب الشباب والرجال 
األشبه باالنتحار من خالل الهجرة غير الشرعية،  وفى 
كل األحـــوال يهجر الفالح أرضــه ويهاجر إلــى الداخل 
أو الخارج، بهدف تحسين مستوى المعيشة من خالل 

البحث عن فرصة عمل تحقق له دخل أفضل.
وإذا كانت الدولة تتجه حالًيا نحو ما يسمى بالتنمية 
المستدامة، فإن الواقع يؤكد أنه من المستحيل إحداث 
تنمية حقيقية ومستدامة للدولة المصرية دون العودة 
إلى أســاس حضارتها وهى الزراعة والمجتمع الريفى 
والعمل على االهتمام بزيادة اإلنتاج الزراعى المحلى 

ورفع معدالت التنمية البشرية واالقتصادية بالريف.

 تردى األوضاع 
االقتصادية 

واالجتماعية 
وراء هجرة 

الفالحين

إيمان بدر

مقدمة
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محاكمة حسن مالك و23 إخوانيا فى قضية اإلضرار باالقتصاد الوطنى..  26 يوليو
تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة 
العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد 
شيرين فهمى، جلسات محاكمة القيادى 
اإلخــوانــى حسن مــالــك، ونجله، وعبد 
الرحمن ســعــودى، و21 متهما آخرين  
فى جلسة 26 يوليو الجارى، فى قضية 
اتهامهم بتولى قيادة بجماعة اإلخــوان 
اإلرهابية واالنضمام إليها وإمــدادهــا 
باألموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام 
الحكم بــالــقــوة واالعـــتـــداء على رجــال 
القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما 
والمنشآت العامة واإلضرار باالقتصاد 

القومى للبالد.
ــان النائب الــعــام المستشار نبيل  وك
صــادق أحــال المتهمين إلــى المحاكمة 
فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة 

أمن الدولة العليا.
ــة العليا  ــدولـ وكـــانـــت نــيــابــة أمـــن الـ

ــمــســتــشــار خـــالـــد ضــيــاء  ــراف ال ــإشــ ــ ب
المحامى الــعــام األول للنيابة، قامت 
بضبط حسن مــالــك، وأجـــرت تفتيشا 
ــى مــطــبــوعــات  لــمــســكــنــه، فــعــثــرت عــل
تــنــظــيــمــيــة تــضــمــنــت خــطــط جــمــاعــة 
اإلخوان اإلرهابية لإلضرار باالقتصاد 

القومى عــن طريق خلق طلب مستمر 
على الـــدوالر األمــريــكــى لخفض قيمة 
ــعــمــالت  ــه الـــمـــصـــرى أمـــــام ال ــي ــجــن ال
األجــنــبــيــة، والــقــيــام بعمليات إرهابية 
ــوات المسلحة  ــقـ ــال الـ تــســتــهــدف رجــ
والــشــرطــة وقــطــاع الــســيــاحــة، خاصة 

الوفود الروسية واألوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن 
قائمة بالشركات األمريكية واإلماراتية 
والسعودية العاملة فى مصر وخريطة 
لخطوط الــغــاز الطبيعى داخـــل مصر 
بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، 
فضال عــن العثور على مطبوع صــادر 
عن جماعة اإلخــوان اإلرهابية يحرض 
على استعمال القوة والعنف لقلب نظام 

الحكم القائم بالبالد.
كــمــا عــثــر بــســكــن بــعــض المتهمين 
اآلخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى 
تتضمن دعوة جماعة اإلخوان اإلرهابية 
ألعــضــائــهــا للتجمهر وقــطــع الــطــرق، 
ــرى تتضمن كيفية الــتــأثــيــر على  وأخــ

الرأى العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عمالت 
أجنبية مختلفة كــانــت مــعــدة إلمـــداد 
ــوان اإلرهــابــيــة  ــ أعــضــاء جــمــاعــة اإلخـ
والجماعات اإلرهابية بشمال سيناء بها 

للقيام بعمليات إرهابية داخل البالد.

دعوى تطالب باستمرار ترقيات 
شهداء الشرطة والجيش 

تستكمل دائــرة المفوضين 
بمحكمة الــقــضــاء اإلدارى 
بمجلس الــدولــة، غـــدًا،  نظر 
الدعوى التى تطالب بإصدار 
قانون باستمرار ترقية شهداء 
القوات المسلحة والشرطة، 
وكذلك الجرحى والمصابين 
الذين منعتهم إصابتهم عن 
العمل، أســوة بزمالئهم حتى 

الوصول إلى رتبة لواء.
 حملت الدعوى رقم 57661 
لسنة 71 قضائية، واختصمت 
رئيس مجلس الــوزراء ورئيس 

مجلس النواب.

 األحد القادم.. محاكمة »بديع«
و12 آخرين بـ»أحداث مكتب اإلرشاد« 

تستكمل الــدائــرة 11 إرهــاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة 
المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، يوم 
األحد المقبل، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد اإلخوان، وعدد من 
القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى 
رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 
8 آخرين فى القضية المعروفة إعالمياً بـ »أحداث مكتب اإلرشاد«، 

الستكمال المرافعة.
وأســنــدت النيابة لقيادات الجماعة االشــتــراك بطريقى االتفاق 
والمساعدة فى إمداد مجهولين باألسلحة النارية والذخائر، والمواد 
الحارقة والمفرقعات والمعدات الالزمة لذلك، والتخطيط الرتكاب 
الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطالق األعــيــرة النارية 

والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

إعادة محاكمة مرسى وقيادات اإلخوان فى قضية التخابر 19 يوليو
تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة فى 
جلستها المنعقدة، غداً، برئاسة المستشار 
ــادة  مــحــمــد شــيــريــن فــهــمــى، تــأجــيــل إعــ
محاكمة 22 متهما من قــيــادات وعناصر 
ــوان اإلرهــابــيــة، يتقدمهم  ــ جــمــاعــة اإلخـ
الرئيس األسبق محمد مرسى والمرشد 
الــعــام للجماعة محمد بــديــع، وذلـــك فى 
قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر 
مع منظمات وجهات أجنبية خارج البالد، 
وإفشاء أســرار األمــن القومى، والتنسيق 
مع تنظيمات العنف المسلح داخــل مصر 
وخارجها بقصد اإلعداد لعمليات إرهابية 

داخل األراضى المصرية.
وكـــانـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــقــاهــرة 
بــرئــاســة المستشار شعبان الــشــامــى قد 
ــى شــهــر يونيو  ــدرت حــكــمــا ف ــ ســبــق وأصـ
2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد 
البلتاجى وأحمد عبدالعاطى )محبوسين( 

بـــاإلعـــدام شــنــقــا، ومــعــاقــبــة 13 متهما 
ــيــن مــن قـــيـــادات وعــنــاصــر  آخــريــن هــارب
جماعة اإلخــوان، بــذات العقوبة، وهم كل 
مــن مــحــمــود عـــزت نــائــب الــمــرشــد الــعــام 
لجماعة اإلخـــوان، وصــالح عبدالمقصود 
وزيــر اإلعــالم األسبق، وعمار فايد البنا، 
وأحــمــد رجــب سليمان، والحسن خيرت 
الشاطر، وسندس عاصم شلبى، وأبو بكر 
كــمــال مــشــالــى، وأحــمــد محمد الحكيم، 
ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة 
ــقــزاز، وعــمــاد الدين  العقيد، وحسين ال

عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات فى المحاكمة 
األولـــى معاقبة الــرئــيــس األســبــق محمد 
مرسى و16 آخرين )محبوسين( بالسجن 
المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد 
ــع ومــحــمــد ســعــد الــكــتــاتــنــى وعــصــام  ــدي ب
ــازم فــاروق  الــعــريــان وسعد الحسينى وحـ

وعصام الحداد ومحى حامد وأيمن على 
سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين 
ــحــداد وعــيــد إسماعيل  وجــهــاد عــصــام ال
دحـــروج وإبــراهــيــم خليل الـــدراوى وكمال 
السيد محمد وسامى أمين حسين وخليل 
أســامــة العقيد، ومعاقبة محمد رفاعه 
الطهطاوى وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 

7 سنوات لكل منهما.
وكــانــت النيابة العامة قــد أســنــدت إلى 
المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية 
خارج البالد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية 
ــدفــاع  ــل الـــبـــالد، وإفـــشـــاء أســــرار ال داخــ
عــن الــبــالد لــدولــة أجنبية ومـــن يعملون 
لمصلحتها، وتمويل اإلرهـــاب، والتدريب 
ــراض التنظيم  ــ الــعــســكــرى لــتــحــقــيــق أغـ
الــدولــى لــإلخــوان، وارتــكــاب أفــعــال تــؤدى 
إلــى المساس باستقالل البالد ووحدتها 

وسالمة أراضيها.

النطق بالحكم فى  قضية »أحداث عنف الحكم على 17 من أولتراس أهالوى بتهمة البلطجة..  28 يوليو
كرداسة«..  24 يوليو

استئناف محاكمة يوسف الحسينى فى 
قضية سب المستشار الزند.. 26 يوليو

ــاب بمحكمة جــنــايــات الــجــيــزة المنعقدة  ــرة 5 إرهـ ــدائ تــصــدر ال
بأكاديمية الشرطة، الثالثاء المقبل، برئاسة المستشار ناجى 
ـــ»أحــداث عنف  شحاتة، حكمها فــى القضية المعروفة إعالميا ب
كرداسة« والمتهم فيها كال من محمود صالح فارس، ومحمد نجاح 

أحمد محمد جاد.
كانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 
سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر فى اتهامهم 
بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سالح وذخيرة بدون ترخيص فى 

القضية المعروفة إعالميا بـ»أحداث عنف كرداسة«.

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة 
بالعباسية، محاكمة اإلعالمى يوسف الحسينى، فى البالغات المقدمة 
من المستشار أحمد الزند ضده، تتهمه بالسب والقذف، وإهانة السلطة 

القضائية 26 يوليو للمرافعة.
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ 3 بالغات 
للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد اإلعالمى يوسف الحسينى، 
يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الــرأى العام، 
ــذى يقدمه على إحــدى  ــك عــن 3 حلقات منفصلة مــن برنامجه ال وذل

القنوات الفضائية.

استئناف محاكمة طارق النهرى و3 آخرين 
بـ»أحداث مجلس الوزراء«..  21 يوليو

قررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، مد أجل 
ــتــراس أهـــالوى«،  الحكم على 17 عضوا مــن رابــطــة »أول
»مخلى سبيلهم« فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام 

النادى األهلى لجلسة 28 يوليو.
 وأحــالــت النيابة 17 مــن أعــضــاء »أولــتــراس أهــالوى« 
إلى محكمة جنح أمن الدولة طــوارئ قصر النيل، بتهمة 
التجمهر أمــام النادى األهلى واستعراض القوة، وسرقة 

جهاز الالسلكى من ضابط شرطة باإلكراه، حيازة مواد 
فى حكم المفرقعات، واإلتالف العمدى للممتلكات العامة، 

تعطيل وسائل النقل والمواصالت، حيازة أسلحة بيضاء.
وألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب 
محاولتهم اقتحام النادى »فرع الجزيرة«، لحضور مباراة 
لفريق كرة اليد، وحــرروا لهم المحضر رقم 4346 جنح 

قصر النيل لسنة 2017.

ــل مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة،  ــواصـ تـ
المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت القادم، 
برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة 
الفنان طــارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة 
محاكمتهم بـ»أحداث مجلس الوزراء« وحرق 
المجمع العلمى، لعرض المتهم ثروت غريب 
ــر، عــلــى الــطــب الــشــرعــى  واستكمال  جــاب

المرافعة.
 وكانت المحكمة عاقبت طــارق النهرى، 
ــى خلفية  غــيــابــيــا بــالــســجــن الـــمـــؤبـــد عــل

اتهامه بالتورط فى حــرق المجمع العلمى 
والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

 واشتعلت النيران فــى المجمع العلمى 
خــالل ديسمبر 2011، وألقى القبض على 
النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى 
القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى 
بعدها بــأيــام، وأصــــدرت محكمة جنايات 
القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى 
شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد 

النهرى وآخرين.

الطعن على قرار اعتماد ميزانية المحامين 

الحكم فى »أحداث السفارة األمريكية«.. 25 يوليو 

ــرة الــثــانــيــة بمحكمة الــقــضــاء  ــدائـ تـــواصـــل الـ
اإلدارى بمجلس الـــدولـــة، بــرئــاســة المستشار 
ــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــي ــحــم ــدال ــب ســـامـــى ع
الــدولــة، نظر الطعن المقدم على قــرار اعتماد 
 مــيــزانــيــة نــقــابــة الــمــحــامــيــن بــجــلــســة 29 يوليو

الجارى.

 اختصم الطعن المقام مــن إبــراهــيــم سعودى 
المحامى وآخــريــن وحــمــل رقــم 8321 لسنة 71 
قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب 
ببطالن قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى 
الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 

2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.

حجزت محكمة النقض دائرة األربعاء )د( برئاسة 
المستشار أحمد عبدالقوى الطعن المقدم من 
16 متهما فى القضية المعروفة إعالميا بأحداث 
السفارة األمريكية الثانية والتى وقعت أحداثها فى 

22 يوليو 2013 لجلسة 25 يوليو للحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
محمد ناجى شحاتة قد قضت بمعاقبة متهمين 

اثنين باإلعدام شنقا.

كما عاقبت 14 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، 
و6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد أيضا، 

فى القضية.
وأســنــدت النيابة إلــى المتهمين عــدة تهم، من 
ــكــاب  ــعــام للخطر، وارت بينها، تــعــريــض الــســلــم ال
جرائم القتل، واإلصابة آلخرين، واإلتالف العمدى 
وتخريب مبانى ومؤسسات الدولة، باإلضافة إلى 

حيازتهم األسلحة.

استئناف »أصحاب المعاشات« على حكم وقف تنفيذ إضافة العالوات.. 29 يوليو 

نظر االستئناف على حكم عدم االختصاص بغلق مكتب الـB.B.C فى القاهرة 

قــررت محكمة مستأنف القاهرة لألمور المستعجلة، مد أجل 
النطق بالحكم فى االستئناف على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء 
اإلدارى إلزام مجلس الــوزراء ووزارة التضامن االجتماعى بصرف 
مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العالوات الخمس 

التى كانوا يتقاضونها خالل خدمتهم إلى جلسة 29 يوليو الحالى.

وكــان االتــحــاد العام ألصحاب المعاشات، أقــام استئنافا على 
الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، بوقف 
تنفيذ حكم القضاء اإلدارى مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم 
اختصاص »األمور المستعجلة« نظرا لالستشكاالت الصادرة على 

أحكام القضاء اإلدارى

حددت محكمة مستأنف األمور المستعجلة، جلسة األربعاء 
القادم، لنظر االستئناف على حكم أول درجــة القاضى بعد 
االخــتــصــاص بنظر دعـــوى إغـــالق مكتب »بــى بــى ســى« فى 

القاهرة.
كانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة فى عابدين، قضت 
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التى أقامها المحامى 

محمد حــامــد ســالــم، الــتــى يطالب فيها بسحب تراخيص 
وإغالق مكتب هيئة اإلذاعة البريطانية BBC فى مصر.

وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، 
أن هيئة اإلذاعــة البريطانية دأبــت على بث األخبار الكاذبة 
والمفبركة، سعًيا إلى زعزعة االستقرار فى مصر، والتشويه 

المتعمد لصورة مصر خاصة فى مجال حقوق اإلنسان

 إسالم خالد

إلزام »التضامن« بالتأمين 
على أصحاب المهن الحرة 

إعادة المرافعة فى دعاوى وزير 
التضامن لحل 3 جمعيات أهلية 

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، 
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى 
المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب فيها بإلزام وزيرة 
التضامن االجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن 
الــحــرة، ومنهم أعــضــاء نقابة المحامين، بأحكام الــقــانــون رقم 
108 لسنة 1976 فى شأن التأمين االجتماعى، لجلسة 29 يوليو 

الحالى.
 كانت الدائرة األولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الــدولــة، قــررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة 

القضاء اإلدارى، لالختصاص.
 واختصمت الــدعــوى الــتــى حملت رقــم 7747 لسنة 72 ق، 
ــرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات  وزي
ــرت الــدعــوى أن التأمين  االجتماعية، ونقيب المحامين، وذكـ
االجتماعى مكفول بالدستور ألصحاب المهن الحرة فى شتى 

المجاالت، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، 
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 
إعادة المرافعة فى 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية 
الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع األول، والجمعية العربية 

لتنمية صناعة الكهرباء بجلسة 28 يوليو الحالى.
 حملت الــدعــاوى أرقــام 24232، 24228،24254 وطالب فيها 
وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة لوجود بعض المخالفات 

الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة  2017.

بديع

مالك

مرسى

النهرى

الزندالحسينى

طارق عزت

العملية التعليمية فى 
اجليزة ماتت إكلينيكًيا

وصــل الــحــال بأننا أحــضــرنــا كــل ما 
جمعناه مــن أوراق ووضعناها أمامنا 
مكدسة على المكتب وال نخفيكم القول 
بــأنــه تــســرب بــداخــلــنــا بــعــض شعيرات 
مــن اإلحــبــاط ولــكــن ودائـــًمـــا مــا نلملم 
أفكارنا ونستجمع قوانا وعزيمتنا ونترك 
اإلحباطات جانًبا وال نفكر بسلبية وال 
نندم على مــا بذلناه مــن جهد ودعــم.. 
ــة الــمــوضــوع وبــتــاريــخ  ــداي ولــنــبــدأ مــن ب
أغسطس 2017، عندما أقــام بالعمل 
مدير مديرية الجيزة التعليمية .. وكانت 
رؤيتنا واضــحــة؛ حيث هــى وجــه جديد 
يظهر بمديرية الــجــيــزة التعليمية وال 
تنتمى ألحد أو تدرجت بالعمل بالجيزة 
وعليه ســوف تتصرف بحيادية وحسم 
ــوة.. ومــا أكــد لنا ذلــك التصريحات  وقـ
الــتــى أدلــــت بــهــا مــثــل مــحــو الــفــســاد؛ 
االستغناء عــن غير المهتمين بالعمل؛ 
تجنيب المعطلين والرافضين للتطوير 
ــاز؛ وصــدقــنــا ووقــفــنــا ضــد كل   ــجـ واإلنـ
المحاربين لحماسها والذين كان شغلهم 
الشاغل: من هى ??ولــمــاذا هــى?? وما 
مداخلها وأبوابها?? وظلوا يبحثون عن 
إجابات ألسئلتهم والتى تخدم مصالحهم 
ومصالحهم فقط.. وتجنبنا هذه الفئة 
من البشر حتى بدأت العثرات تتوالى.. 
ــة  مدير إدارة الشئون المالية واإلداريـ
وبعد تقديم ملف لها!! رجعت ووافقت 
عــلــى قــبــول خــروجــه اآلمـــن للمعاش!! 
ومدير إدارة الشئون القانونية.. وبعد 
تحويله للمحاكمة التأديبية!! رجعت 
ووافقت على انتدابه لمديرية الشباب 
والرياضة!! فهل يجوز االقتراب بالنقل 
أو االنــتــداب إال بعد انتهاء المحاكمة 
ــرار إدانــــة أو بــــــراءة!!  ثم  ــ ــدار ق ــ وإصـ
تــوالــت االخــفــاقــات مــن اخــتــراع الفترة 
الممتدة فى المدارس الرسمية وتقسيم 
األسبوع 3 أيــام دراســة و 3 أيــام أنشطة 
حتى الــصــف الــثــالــث وكــثــافــة الفصول 
60 طــالــًبــا ويــعــود التجمع فــى الصف 
الرابع ليصبح الفصل 120 طالًبا!! فال 
يوجد مساحات أو فصول تم إنشاؤها..
نــاهــيــك عــن فــشــل نــفــس االخـــتـــراع مع 
قيادة سابقة.. تالها اختراع  آخر بعمل 
قطاعات للشهادة اإلعدادية والكنترول 
المجمع وإشاعة أن ذلك سيوفر مبالغ 
وتم اإلعالن أنه وفر 20 مليوًنا وال يوجد 
ــك ألن عــدد  ــك!! وذلـ ــ جــهــات تــراجــع ذل
الطالب لم ينخفض وناهيك عن كم من 
المخالفات  بداخل العمل وإحضار ونش 
عمالق لرفع النتيجة إحياء لماء الوجه!! 
ــا فــى رفــع أيــديــنــا؛ حتى أحست  ــدأن وب
بتخلينا ورفع أيدينا فاستجمعت قواها 
لعمل تغيير وتطهير وأعــلــنــت مساوئ 
العديد مــن مــديــرى اإلدارات الــذيــن ال 
يصلحوا حــتــى معلمين..وأعلنت عن 
معاناتها مع والوكالء وكيف أنهم تسببوا 
فــى مخالفات مالية وإداريـــة وتسريب 
ــدار مــال عـــام.. ومنحنا  امتحانات وإهـ
الفرصة األخــيــرة للحفاظ على شعرة 
مــعــاويــة.. حتى أعلنت عــن المسابقة 
مـــديـــرى ووكـــــالء إدارة )بــالــرغــم من 
مخالفتها للقانون مــن حيث الموعد 
وتشكيل اللجنة( وأتمتها وسط أجواء بها 
العديد من عالمات االستفهام والتعجب 
مــعــا.. وجـــاءت الطامة الكبرى بظهور 
نفس األســمــاء الــتــى أقسمت بأنهم ال 
يصلحون فبعضهم ذهــب لمكان أفضل 
والبعض حافظت على مصالحه باإلدارة 
ــدار 5 حــركــات  ــ ــى ظـــل بــهــا عــلــى م ــت ال
متتالية.. واستمر التوحش فى مواسم 
االمتحانات والتسريبات لالمتحانات 
والفساد بين اإلخصائيات االجتماعيات 
ومصالحهم فى إدارات بعينها وسبوبة 
الــمــدرســة المنتجة وتجميع الــثــروات 
وموسم التحويالت.. وكــارثــة الكوارث 
بمعظم اإلدارات فى سبوبة امتحانات 
الدور الثانى )يدفع الطالب مبالغ معينة 
مقابل الــنــجــاح  ويتوقف المبالغ على 
عدد المواد التى رسب فيها الطالب(.. 
ونتفاجأ بأنها تعلن عن إقامة مسابقة 
لمديرى ووكــالء اإلدارات للمرة الثانية، 
وقـــد نــمــا لــعــلــمــنــا مـــن بــعــض الــخــبــثــاء 
بأنها أقسمت على تسكين الــذيــن تم 
انجاحهم فى آخــر مسابقة وتثبيته فى 
ــا هــى إال لتصحيح  نفس الــمــكــان.. وم
مــوعــد المسابقة كما ينص الــقــانــون ) 
شكليات لعدم اإلدانة( إنه انهيار وفساد 
غير مسبق فى كل الخطوات، فالعملية 
التعليمية لن تنتعش أو  يعود لها الحياة.. 

فقد ماتت إكلينيكًيا.

بدون زعل
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العالم السرى 
لـ»المزاج« 

فى مصر
تــؤكــد الكثير مــن الـــدرســـات أن المصريين استهلكوا منشطات جنسية 
بقيمة مليار و110 مليون و363 ألــف جنيه، خــال عــام 2016، وهــذا المبلغ 
يمثل قيمة شــراء 39 مليون و557 ألــف و440 علبة منشط جنسى من أنــواع 
مختلفة، كــمــا تــؤكــد أن المقبلين عــلــى شـــراء الــمــنــشــطــات الجنسية تبدأ 

أعمارهم من سن العشرين عام تقريًبا. 
وأوضـــح الخبراء أن نسبة مبيعات المنشطات الجنسية ارتفعت بنسبة 
32% مقارنة باألعوام السابقة، العلب المباعة زادت بنسبة 10%، وذلك بسبب 

ارتفاع األسعار وقت اإلعــان عن ارتفاع أسعار األدويــة بشكل عام، وكشفواأن 
جميع المنشطات الجنسية مــن اإلنــتــاج المحلى، إذ ال يتم استيراد سوى 

المادة الفعالة فقط من الخارج ويتم تصنيعها فى مصر.
فــى هــذا الــســيــاق كشفت دراســـة أعــدهــا الــدكــتــور عـــادل عــامــر رئــيــس مركز 
الــمــصــريــيــن لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة  بــعــنــوان: »حــجــم إنــفــاق 
المصريين على المزاج« أن حجم ما ينفقه المصريون على مزاجهم نحو 
140 مــلــيــار جــنــيــه ســنــوًيــا، عــلــى الــرغــم أن الــضــرائــب الــمــفــروضــة عــلــى هــذه 
المنتجات تصل إلــى 200%.. إن حجم اإلنــفــاق على الــمــخــدرات فــى مصر 
تــجــاوز الــدخــل الشهرى لقناة السويس فــضــًا عــن أن هــذه الــدراســة شملت 

األنواع المتداولة بشكل أكبر فى الشارع المصرى.

كــمــا أن نــحــو 20 مــلــيــون شــخــص يــتــعــاطــون مـــادة الحشيش بينما الــعــدد 
الضخم الذى يقرب من أكثر من 40 مليون يتعاطون نبات البانجو.. وذكرت 
الدراسة أن كمية اإلنفاق اليومى على المخدرات بأنواعها فى مصر تجاوز 
رقما ضخما يقدر بـ 60 مليون جنية أى أن اإلنــفــاق على المخدرات تجاوز 

الـ800’70 مليون جنيًها شهرًيا.
وكشف د. عــدل عامر أن عــدد من يتعاطون المخدرات فى ازديــاد مستمر 
يومًيا تلو اآلخــر وأضافت أنه تم تصنيف المرحلة السنية للمدمنين على 
عــدة شرائح عمرية.. المرحلة األولــى من سن الثالثة عشر وحتى الثامنة 
عــشــر يــتــعــاطــون نــبــات الــبــانــجــو الــمــخــدر لــتــواجــده بــشــكــل دائــــم بــيــن تــجــار 
المخدرات وقلة سعرة. بينما المرحلة الثانية وهى من الثامنة عشر وحتى 

الــثــاثــون عــاًمــا يــتــعــاطــون جــوهــر الــحــشــيــش ذلـــك أنـــه يعمل عــلــى تحسين 
قــدراتــهــم على العمل بــمــزاج عــال وصــافــى وأيــضــا ألنــه الكمية القليلة منة 

تجلب السعادة الزوجية.
أما المرحلة الثالثة فتبدأ من سن الثاثين  وحتى سن الخمسين وهى 
المرحلة التى تفضل تعاطى مادة الهيروين ألنها كما ذكر المركز تعمل على 
تحسين المزاج وال يتناولها سوى الفئة المزاجية التى تحتاج إلى ما يذهب 
الهموم.. أن اإلنفاق السرى على المخدرات تجاوز رقًما ضخما شهرًيا ُيعد 
دخــًا قومًيا يفوق دخــل قناة السويس الشهرى، وهــذا الــدخــل يكفى لعمل 

العديد من المشروعات العماقة داخل مصر.

المصريون استهلكوا منشطات جنسية بقيمة مليار و110 ماليين و363 ألف جنيه خالل عام واحد 

27% من المتعاطين إناث و73% من الذكور

قليوب تشتهر بالبرشام والعبور والخانكة معروفتان بالهيروين والقناطر بـ»الحشيش«

الساحل وإمبابة ومصر الجديدة والنزهة مشهورين بالبودرة والهيروين

20 مليون شخص يتعاطون مادة الحشيش بينما العدد الضخم الذى يقرب من أكثر من 40 مليونـًا يتعاطون نبات البانجو

حجم ما ينفقه املصريون 
على مزاجهم نحو 140 

مليار جنيه سنويـًا

المقبلون على شراء 
المنشطات الجنسية 

تبدأ أعمارهم من سن 
العشرين تقريبـًا

المخدرات
26 مــلــيــار جنيه ســنــوًيــا نسبة إنــفــاق 
المصريين على الــمــواد المخدرة، فى 
ــت فــيــه النسبة  ــذى وصــل ــ الـــوقـــت ال
العالمية إلى 800 مليار دوالر سنوًيا

التبغ
654 مليون و870 ألف جنيها 
حجم استيراد مصر من التبغ 
المفروم والصالح للمضغ فى 
خالل 8 أشهر فى الفترة من 
يناير وحتى شهر أغسطس 
2016، وكــانــت قــد سجلت 

579 مليون جنيه
ورق الدخان

990 مليون و548 ألف 
جنيها واردات مصر من 

»ورق الدخان«
السجائر

15 مـــلـــيـــون مـــصـــرى 
يـــدخـــنـــون الــســجــائــر %6 
ـــة  ــادي ــصـ ـــتـ الـــتـــكـــلـــفـــة االق
ــوســط  ــت لـــلـــتـــدخـــيـــن مــــن م
الدخل الشهرى لألسرة 128 
مليار حجم إنفاق المصريين 
ــكــل أنــواعــه  ــتــدخــيــن ب ــى ال عــل

والمخدرات
البفرة

مليار جنيه ســنــوًيــا حجم إنفاق 
المصريين على ورق البفرة

المعسل
25 مليار حجم إيرادات المعسل سنوًيا

الشاى والبن والنسكافيه
11 مليارا ينفقها المصريون سنوًيا على 
شراء الشاى والسكر والنسكافيه 133 مليون دوالر 
حجم استيراد البن الــذى يستهلكه المصريين خالل 

عام واحد
البوظة

2 مليون و626 ألفا و980 جنيها.. وتضمنت الواردات المصرية فى 
ذلك السياق على سبيل التفصيل، مثلجات »آيس كريم، بوظة، وغيرها« تزيد 

نسبة اللبن بها على %50
المثلجات والسحلب

40 مليون و955 ألف جنيها، فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، استوردت مصر 
»أيس كريم وجيلى وسحلب وكريم شانتيه ومثلجات أخرى«

باألرقام:

نتائج كارثية على االقتصاد القومى
أشــار الجهاز المركزى لإلحصاء فى 
ــار االقــتــصــاديــة  ــ مــصــر إلـــى أن أهـــم اآلث
السلبية للمخدرات تأثيرها على عائدات 
الدخل القومى، فقد بلغ حجم اإلنفاق على 
المخدرات عام 2009/2008 حوالى 27 
مليار جنيه مقارنة باالستثمارات المنفذة 
لبعض الــقــطــاعــات المهمة مــثــل المياه 
والتى تقدر بـــ10 مليار جنيه، والكهرباء 
12 مليار جنيه، وحوالى 7 مليار جنيه على 
الــزراعــة والـــرى، وذلــك فضالً عن اآلثــار 
السلبية األخرى للمخدرات على االقتصاد 
الــقــومــى، حيث تحمل االقــتــصــاد نفقات 

المكافحة والوقاية والعالج
بــاإلضــافــة إلــى تأثير الــمــخــدرات على 
ــيـــزان الـــمـــدفـــوعـــات، حــيــث أن قيمة  مـ
المخدرات تتم بالعمالت األجنبية، وفى 
دولــة مثل مصر يتسبب تجار المخدرات 
فى مضاعفة أزماتها االقتصادية، حيث 
يؤدى اإلقبال على الدوالر من جانب تجار 
المخدرات إلــى ارتفاع سعره فى السوق 
ــوداء.. إن الــتــداعــيــات االقتصادية  الـــسـ
للمخدرات تفاقمت فى كثير من البالد 
العربية خــالل السنوات األخــيــرة، حيث 
نشطت جماعات التهريب واإلنــتــاج فى 

أكثر من بلد عربى وإسالمى مستغلة حالة 
االنفالت األمنى وفقدان سيطرة الدولة 

فى أكثر من بلد عربى.
وأدى هذا إلى رواج المخدرات بالفعل 
خالل السنوات الخمس الماضية عن ذى 
قبل، وهــذا يــؤدى قطعاً إلــى إهــدار جزء 
كبير من ثرواتنا ومقوماتنا االقتصادية 
على التعاطى والعالج فضالً عن الخسائر 
التى تلحق بأهم عنصر اقتصادى وهو 
)اإلنسان(، فالمخدرات تؤدى إلى فقدان 
ثروة وطنية عظيمة هى الشباب الذى يعد 
العنصر األســاســى ألى عملية إنتاجية، 
وأى خلل فى هذا العنصر يشكل انهياراً 
للعملية اإلنــتــاجــيــة بــأكــمــلــهــا حــيــث أن 
انخفاض الــقــدرة اإلنتاجية للفرد سوف 
ينعكس سلباً على الــحــالــة االقتصادية 
للمجتمع بصفة عامة، باإلضافة إلى أن 
ــواالً  ــان يكبد االقتصاد القومى أم اإلدمـ
ــتــى تــنــفــق على  ــوال ال ــ ــفــوق األمـ طــائــلــة ت
المخدرات بكثير سواء تلك التى تنفق على 
عــالج المدمنين أو مكافحة التهريب أو 
ضعف اإلنتاج أو عدم توجيه هذه األموال 
إلــى أنشطة إنتاجية تــعــود على البالد 

بالنفع واالزدهار.

أصبحت ظــاهــرة بيع وتــجــارة الــمــخــدرات فــى مصر 
مشكلة عالمية، فــال يكاد يخلو منها مجتمع إنسانى 
ومن آثارها المباشرة والغير مباشرة، فقد احتلت مصر 
الترتيب الثانى فى أفريقيا من حيث تعاطى و تجارة 
الــمــخــدرات، ووصـــل ترتبيها على المستوى العالمى 
ــدول استخداما  فاحتلت الــمــركــز الــعــاشــر بين أكــثــر الـ
للحشيش، حيث وصــل حجم اإلتجار بالمواد المخدرة 
واإلنفاق عليها نحو 400 مليار دوالر سنويا أو أكثر من 

ذلك.
ــمــخــدرات انتشرت  ــجــارة ال فــقــد تبين أن ظــاهــرة ت
بشكل كبير وأيضا أرقــام التعاطى الــذى قمنا بالوصول 
لها صــادمــة، ففى مصر 11% من المصريين يتعاطون 
ــم ضعف الــمــعــدل الــعــالــمــى، و%27  الــمــخــدرات فهو رق
ــذكــور، و24 % من  مــن المتعاطى اإلنـــاث، و73% مــن ال
الحرفيين، فمتوسط اإلنفاق الشهرى على المخدرات 

237,1 جنيها.
فتعددت أنواع المخدرات وأيضا تنوعت نسبة تعاطيها، 
فتعاطى الترامادول 51,8%، والحشيش 23,3% والهيروين 
25,6%، وتشير التقديرات إلى أن حجم إهــدار األمــوال 
بسبب تعاطى وتجارة المخدرات فى مصر خالل العشر 
سنوات الماضية حيث بلغ حجم إهدارها إلى 26 مليار 
جنية ميزانية مزاج المصريين سنويا، كما تزايدت عدد 
القضايا فى مجال مكافحة انتشار المخدرات بشكل 
ملحوظ ووصــل عــدد القضايا المضبوطة إلــى أكثر من 
مليون قضية لعام 2017 فقط على مستوى مصر، مما 
يعكس الــزيــادة الملحوظة على مستوى عــدد القضايا 

والمتهمين، وهــو مــا يــؤكــد خــطــورة مشكلة 
المخدرات يوم بعد آخر.

وأيــضــا أشـــارت اإلحصائيات إلــى تزايد 
ضخم فــى حجم اإلنــفــاق على المخدرات 
ــة..  ــصــدم ــوع مـــن ال ــ ــى ن ــ بــشــكــل يــدعــو إل
اتــضــح أن 30,6% يــتــعــاطــون الــمــخــدرات 
من أجــل العمل لفترة طويلة مثل أخذهم 
ــتــرامــادول، و35,2% يــتــنــاولــه مــن أجــل  ــل ل
نسيان الهموم، 34,8% من أجل األكتئاب، 
36,6% من أجل القبول االجتماعى، %37,8 
من أجــل حبهم للتجربة، 24,9% من أجل 

اإلبداع، وأخيرا 29,1% من أجل الجرأة.
ــه صــادمــة  ــ ــى حــد ذات ــذه الــنــســبــة ف وهــ
لمجتمع به نسبة كبيرة من المتعلمين، فكل 
ذلك االنتشار يرجع لالنفالت األمنى الذى 
حــدث فى ثــورة يناير وقاموا برفع معدالت 

الــتــجــارة فــى مــصــر.. إن تــنــاول الــمــخــدرات 
والــتــجــارة فــى مصر انــتــشــرت بالفعل بشكل 

ملحوظ للغاية والدليل على ذلــك العديد من 
األعمال الدرامية الرمضانية التى تم عرضها فى 

رمضان السابق، التى كان بها عدد كبير من قضايا 
اإلتجار وتعاطى المواد المخدرة، والكارثة األكبر فى 

تعاطى المخدرات هى أن أكبر نسبة من المتعاطين من 
طالب الجامعات، ومن المفترض أنهم متعلمين ولديهم 
وعــى كافى إلدارك خطورة المخدرات وتأثيرها على 

صحة اإلنسان.

كشفت مصادر مطلعة أن هناك أماكن ومناطق سكنية كاملة  
تعد أوكــار مفتوحة للترويج  وبيع المخدرات ومــن أشهر هذه 
المناطق فى التجارة )منطقة قليوب وتشتهر بالبرشام، ولكن 
منطقة العبور والخانكة ومشتهرة بالهيروين، وأيضا سرياوس 
والجبل األصفر وأبــو زعبل، ومنطقة منطى بشبرا الخيمة وأم 
بيومى، ومنطقتين غيطة وأبــو الغيط فى القناطر ويوجد بها 

الحشيش بكثرة، ومدينة العبور(.
أما المناطق المشتهره بالقليوبية بتجارة المخدرات فهى )أبو 
الغيط، خرقانيه، خرص، وعرب مهدى( من أكثر مناطق لتجارة 
الحشيش بالقناطر، أما بخصوص منطقة قليوب ليس بها تجار 
ــا بنها فمخلطة فمن أهم  غير بمنطقة الحكر والــبــحــات، وأم
المناطق المشتهره ببنها هى )عزبة السوق، والشدية، والمنشية، 

ومساكن الموالح(.
وتعتبر القناطر الخيرية وشبين القناطر من أوائــل المناطق 
المركزة على المخدرات من جميع األنواع وال حدود للمخدرات 
بهم على مستوى مصر، ومنطقة ميت نواه وميت حلفا بقليوب، 
أمــا بالنسبة لمدينة طــوخ فأيضا يــوجــد بها مناطق مشتهرة 
بالحشيش وهما »عزبة والد خضر، والعيضة، الخضروه«، أما 
عن دائرة مركز بنها مناطق »بطا، دامالوا، وجزيرة بيلى«، ويوجد 
أيضا بالساحل وإمبابة، ومصر الجديدة والنزهة مشهورين 
بالبودرة والهيروين، والمنطقة األكثر بــودرة هى نزلة السمان، 
وأكــد هذا المصدر أن بالفعل المخدرات انتشرت انتشار غير 

طبيعى فى وقت قليل.
أن المنتشر من المخدرات بشكل ملحوظ هو البانجو ألن 
سعره رخيص وبسبب سهولة زراعته وأيضا أن أى شخص ممكن 

أن يقوم بزراعته، ومن أهم المحافظات المشتهرة بالبانجو هى 
»الدلتا«، وبعد البانجو على التوالى انتشار الهيروين ألنهم يقوموا 
بخلطة مع بعض المواد الكيماوية لينتج كميات كبيرة وبالتالى 
يصبح مغشوشا، فأكثر انتشار للبودرة يكن فى عالم الصنيعية 
ألنهم دائما معاهم فلوس فبالتالى تكن البودرة متوفرة معهم، 
وأوضــح أن أكثر المناطق بدمياط هى منطقة )الشعراء نظرا 
لكثرة الصنيعية والتجار بها(، فهنا بمنطقة الشعراء نسبة التجارة 

بها تصل إلى 70% ويوجد بها عائالت كثيرة تتاجر بالمخدرات.
ومــن أهــم المناطق والمحافظات التى تشتهر بالمخدرات: 
»بلبيس وأبــو حماد« فى الشرقية، السحر والجمال طبعاً فى 
االسماعيلية، ومدينة الرحاب ومدينتى فى القاهرة مشهورين 
بالبودرة، وأيضا مدينة المنزلة فى محافظة الدقهلية وتشتهر 

بالبرشام والحشيش، ومنطقة برج العرب فى اإلسكندرية حشيش 
وبــرشــام وبـــودرة وبانجو، منطقة المريس والضبعية باألقصر 
ومشتهرين البانجو والحشيش واألفيون والبرشام، والمعتمدية 

بالجيزة.
فمصر قد تخطت بالفعل المعدالت العالمية المتعارف 
عليها والتى قد تبلغ نسبتها إلى 10% ووصلت اآلن إلى %12 
فكل ذلــك يرجع لضعف الشخصية والفقر والقهر والغياب 
ــفــراغ والــفــشــل فــى الــتــجــارب العاطفية،  ــات ال ــ الــديــنــى وأوق
فكل هــذه اإلحصائيات تعد كــارثــة تــدق نقوس الخطر على 
المجتمع فيجب التصدى لها لم تعد تقف مخاطر وتداعيات 
تجارة المخدرات وتعاطيها عند المخالفات الشرعية للتاجر 
والمستهلك لــهــذه الــســمــوم القاتلة الــتــى حــرمــت الشريعة 
اإلسالمية إنتاجها والمتاجرة فيها وتعاطيها تحريماً قاطعاً.. 
وال عند مخاطرها الصحية؛ حيث تدمر صحة اإلنسان وتفقده 
حياته فى أحيان كثيرة وما أكثر ضحايا اإلدمــان فى بالدنا 
العربية.. وال عند مخاطرها األمنية؛ حيث ثبت أن نسبة كبيرة 
من حــوادث الطرق وما ينتج عنها من كــوارث فى دول الخليج 
العربية ارتكبها مدمنون ومتعاطون لهذه السموم.. وإلى جانب 
ما سبق أصبحت المخدرات خطراً داهماً يهدد اقتصادات 
العديد من الدول العربية.. ويكفى أن نعلم أن مصر التى تعانى 
من أزمات اقتصادية متالحقة أهدر فيها 27 مليار جنيه على 
تعاطى المخدرات بكل أشكالها خالل عام 2009 وفقاً لتقرير 
رسمى لجهاز التعبئة العامة واإلحــصــاء المصرى، وأن هذا 
الرقم المرعب قد انخفض سنة 2011 إلى 13 ملياراً.. ثم عاد 

لالرتفاع مرة أخرى سنة 2013 ليصبح 23,7 مليار جنيه!!

من المصريين 
يتعاطون المخدرات

أشهر أماكن تجارة المخدرات فى مصر

%11

 خالد عبدالرحمن 
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محرز يطالب بفتح 
ملف سرقات »دورى 

خارج األضواء«

إيناس جوهر تعود 
لـ»الشرق األوسط«

حكاية مذيع شهير 
»غاوى جوازات«!!

حــســام مــحــرز  المذيع 
بقناة النيل للرياضة كتب 
»بوست« مهم للغاية عبر 
صفحته الشخصية على 
الفيس بوك، وسوف نقوم 
بنشره حــرفــًيــا واعتبره 
بمثابة بــاغ رســمــى إلى 
ــر.. قال  كل من يهمه األم
حسام محرز: »الغريبة أن 
الرقابة اإلداريــة مالهاش 
عاقة بفساد ماسبيرو.. 
أجــور فريق برنامج دورى 
خـــــارج األضـــــــواء لــمــدة 
شــهــريــن اتـــســـرقـــت من 
ــوات.. وال حس  ــن ــاث س ث
وال خــبــر.. حتى النيابة 
اإلداريــة والقضاء اإلدارى 
ــا.. الــلــى  ــًئ ــي لـــم يــفــعــل ش
يعرف الــرقــابــة اإلداريـــة 
ــى بــتــطــور مــاســبــيــرو  ــل ال

يقولهم«.

ــت دالل الــشــاطــر،  ــال ق
ــيـــس إذاعــــــة الــشــرق  رئـ
األوســـــط، إن اإلذاعـــيـــة 
ــاس جوهر  ــن الــكــبــيــرة إي
ستعود إلــى الميكروفون 
مــن خــال سهرة جديدة 
ــد الــســاعــة  ــ ــوم أح ــ ــل ي كـ
الــثــانــيــة عــشــرة مــســاء.. 
ــن الـــســـهـــرة  ــ ــم ــ ــض ــ ــت ــ وت
مجموعة من اللقاءات مع 
الناس فى كل المجاالت، 
وحـــوارات فى العديد من 

الموضوعات..

ــًدا  ــروف جـ ــعـ  مـــذيـــع مـ
ــدم بــرنــامــج شهير  ــقـ ويـ
على شــاشــة التليفزيون 
الــمــصــرى  يــقــوم بالسفر 
كــل 6 أسابيع إلــى إحــدى 
ــم الــخــلــيــجــيــة  ــواصـ ــعـ الـ
لقضاء يومين أو ثاثة 
مع زوجته العربية الثرية 
ــدوا أن  جـــًدا.. الخبثاء أك
هذا المذيع متزوج  أيًضا 
ــرة فى  ــي ــغ مـــن شـــابـــة ص
الــســاحــل الــشــمــالــى إلــى 
ــى وأم  جانب زوجته األول

أوالده!!

 محمد عثمان 

متأخًرا عن موعده خمس سنوات كاملة جاء 
قــرارمــجــدى الشين رئيس قطاع التليفزيون 
بتشكيل لجنة تضم رؤســـاء القنوات التابعة 
ــى األولــــى والــثــانــيــة  لــقــطــاع الــتــلــيــفــزيــون وهـ
والفضائية بجانب حمدى متولى رئيس اإلدارة 
المركزية لــإعــداد والتنفيذ بالقطاع تتولى 
وضع الخطط البرامجية لقنوات التليفزيون 
بما يحقق األهداف السياسية واإلعالمية لكل 
دورة برامجية باإلضافة إلــى تقرير األعمال 
التى تــرد من الغير وتقرير مــدى صالحيتها 

للعرض على الشاشة.
ــد من  ــعــدي ــطــرح ال ــرار يــدفــعــنــا ل ــقـ هـــذا الـ

التساؤالت:
ــســأل عن  - لـــن نــتــعــرض لــلــتــوقــيــت ولـــن ن
ــة على  ــكــاذب ــجــوفــاء ال تــصــريــحــات الشــيــن ال
مــدى خمس ســنــوات كاملة بتطوير الشاشة 
وهــى التى تحولت إلــى وعــود »فنكوش« كما 
أطلق عليها العاملون بقطاع التليفزيون لكن 
سؤالنا المباشر هنا لالشين: أين رؤيتك لهذه 
الخطط البرامجية أوتــصــورك الــذى ستعمل 
اللجنة من خالله؟ ونتحداك إن كانت لديك 
رؤيــة أوإطــار للتطوير فقد ثبت فشلك خالل 
السنوات الخمس التى توليت فيها رئاسة قطاع 
التليفزيون الذى وصل إلى أدنى مستوياته على 
مدار تاريخه فى عهدك الذى بدأ منذ نوفمبر 

2013 ومستمر حتى اآلن.
-  ما الجديد الذى سوف تقدمه فى خطتك 
الجديدة  للتطوير المزعوم؟ ومــا االختالف 
بينها وبــيــن كــل خططك السابقة الــتــى ثبت 

فشلها.
ثانيا : لــمــاذا وضعت رئيس القناة األولــى 

ضمن اللجنة ؟ وأى رئــيــس تقصد؟ هــل هو 
عمرو الخياط المسؤل عــن بــرامــج التطوير 
القادمة من الخارج والتى ترعاها وكاألخبار 
واألهــرام  والتى ثبت فشلها الذريع بعد إخالء 
ــرد العاملين بها إلــى قنوات  الــقــنــاة لها وطـ
أخــرى ؟ أم تقصد رئيس القناة األولــى خالد 
قابيل الذى يلقبه العاملون بالقناة بأنه رئيس 

مطاريد القناة األولى فى جبال القنوات الثانية 
والفضائية وفضائية أمريكا ؟

- إذا كانت لديك ثقة فى قــدرة أعضاء 
اللجنة الجديدة على التطوير فلماذا لم 
تدافع عنهم وتــوضــح  خبراتهم وكفاءاتهم 
للجهات العليا التى تولت ما يسمى بتطوير 
القناة األولــى التى ثبت فشله والدليل أنه 

تم نقل تبعية معظم برامج التطوير لقطاع 
التليفزيون ؟

- وفقا للتشكيل الجديد فإن اللجنة سوف 
تضم فــى عضويتها نهلة عبدالعزيز رئيسة 
القناة الثانية، وإذا كانت لديك ثقة فى قدرتها 
على التطوير فلماذا طلبت مــن حسين زين 
رئيس الهيئة الوطنية لــإعــالم إبعادها عن 

منصبها أكثر من مرة ؟
- خريطة برامج القناة األولى هل ستتضمن 
توقيتات داخل قناة مصر األولى أم ستقتصر 
على المطاريد فى القنوات الثانية والفضائية 

المصرية ؟ 
- كيف ستضمن تناغم وانسجام خريطة 
مطاريد األولى مع الشاشات التى يلجأون إليها 
وهى شاشات فضائية لها طبيعة تختلف كل 

اإلختالف عن طبيعة برامج مطاريد األولى ؟
-  ماهى رؤية حمدى متولى ودوره فى هذه 

اللجنة على وجه التحديد ؟
ــم  تمل بعد مــن تشكيل اللجان حيث  -  أل
شهدت فترة رئاستك كلها تشكيل لجان دون 

أى مردود حقيقى على مستوى الشاشة ؟
 - هــل سيقتصر عمل اللجنة على تغيير 
أسماء البرامج كما تعودت طوال فترة رئاستك 

لقطاع التليفزيون ؟
- هل لديك االعتمادات المالية لعمل برامج 
ضخمة تسترد المشاهد لشاشة التليفزيون 

المصرى ؟
- هــل ستقوم بتحسين الــظــروف العقيمة 
التى يعمل بها أبناء ماسبيرو من سيارات غير 
كافية وكــامــيــرات متهالكة ووحـــدات مونتاج 
عفى عليها الزمن واستوديوهات تحتاج إلى 

ديكورات تليق بالبرامج المستهدفة ؟
وفى النهاية أقول: أنك يا رئيس التليفزيون 
ال تمتلك ال رؤية وال إمكانيات وال كوادر قيادية 
والشــىء على اإلطــالق بل هى مجرد قــرارات 
تستهدف إثبات الوجود وإيجاد مبرر لبقاءك 
لفترة قادمة خاصة بعد اكتشاف عوار بقانون 
الهيئة الوطنية لإعالم مما يستلزم مراجعته 
ثــم إعــادتــه مــرة أخـــرى لمجلس الشعب وهو 
مايعنى بقاءك ألربعة أشهر أخرى فلزم األمر 
أن تقنع صانع القرار بأنك تعمل وتشكل لجان 

ال نتيجة نتوقعها من ورائها.

سؤال لالشين: هل سيقتصر عمل اللجنة على تغيير 
أسماء البرامج كما حدث طوال السنوات الماضية؟!

مفاجأة..  مجدى طلب ضم نهلة عبدالعزيز للجنة التطوير رغم أنه طالب بإبعادها عن منصبها أكثر من مرة

لجنة »الشين«.. والتطوير
على طريقة الفاشلين!!

خريطة برامج القناة األولى.. هل ستتضمن توقيتات داخل قناة مصر األولى أم ستقتصر على المطاريد فى »الثانية والفضائية«؟!

عجائب وغرائب فى قرارات مد 
خدمة نادية مبروك وإيناس عبداهلل

مفاجأة مثيرة: القنوات المتخصصة بدون رؤساء 

توقيع »مدحت« يفضح زين

قطاع المتخصصة يهين الشعب المصرى

تقارير تكشف »بالوى« صباح الخير يامصر

قصة »تظبيط« مذيعة مسنودة

حالة من االستياء الشديد تنتاب بعض رؤســاء 
القطاعات فى ماسبيرو، بسبب عدم قيام حسين 
زين رئيس الهيئة الوطنية لإعالم بالتوقيع بنفسه 
على األوراق والمخاطبات المرسلة إليهم، وكذلك 
الــرد على اتصاالتهم الهاتفية حيث يتم االكتفاء 
بإرسال رسالة إليهم موقعة من مدحت فايد مدير 
مكتبه وهــو مــا اعتبرته الــقــيــادات بالمبنى إســاءة 

إليهم.
الجدير بالذكر أن زين ال يقوم فى أغلب األحيان 
بالرد على االتصاالت الهاتفية التى تصل إليه من 
ــاء  قــيــادات ماسبيرو وكــذلــك أعــضــاء الهيئة  رؤسـ
ــرغــب مــنــهــم فى  ــى مــن ي الــوطــنــيــة لـــإعـــالم، وعــل

االتصال به القيام بالتواصل مع سكرتارية مكتبه!!

ــرارًا لحلقات مسلسل مــهــازل مــاســبــيــرو عــامــة وقــطــاع  ــم اســت
المتخصصة بصفة خاصة ال تتوقف، ومــن أحــدث هــذه الحلقات 
الفيديو الـــذى تمت إذاعــتــه فــى برنامج الــمــذاع عبر قــنــاة »نايل 
كوميدى«، ومن خالل هذا الفيديو تظهر  شخصية كارتونية مرتديه 
الزى »الخليجى«، ويقوم بتوجيه اإلهانة واإلساءة لشعب مصر  حيث 
قال حرفًيا: »ويش يعنى مصر علشان عندهم زويل ويعقوب ويش 
يعنى، خليهم عندهم إياهم، احنا بفلوسنا ومالنا بنجيب من مصر 

زيزى وسوسن، وفيفى، ما يهمنا شىء«.
والــســؤال: هل وصلنا لهذا الحد من المساخر والمهازل؟ ومن 
المسئول عن إهانة شعب مصر عبر التليفزيون الرسمى لمصر 
والــذى يحصل العاملون فيه على مرتباتهم من جيوب هذا الشعب 

العظيم ؟ وهل يحاسب المخطئين فى حق الشعب ؟

تقارير مهمة تم تقديمها مؤخًرا لجهات عليا كشفت عن ضعف 
مستوى أداء المذيعين والمذيعات الذين يقدمون برنامج »صباح 
الخير يامصر« منذ 17 فبراير الماضى، وأكدت التقارير استمرار 
أخطاء المذيعتان  أميرة العقدة وشاهيناز جاويش على الهواء، 
وانتقدت التقارير استمرار المذيع أحمد سمير فى عمله كمقدم 
لبرنامج آخر على الهواء فى قناة »نايل اليف« إلى جانب تقديمه 
لصباح الخير يامصر؟ وأشارت إلى وجود فقرات يغلب عليها طابع 
المجامالت خاصة الفقرات التى يتم فيها استضافة مشاهير 
األطباء دون أن يتم الكشف عن كونها فقرات إعالنية مدفوعة 

األجر أم ال رغم أنها دعاية صريحة لهم؟!

مذيعة مــعــروفــة فــى مــاســبــيــرو  ومــتــزوجــة مــن نجل شخصية 
سياسية معروفة ، تم االتفاق على » تظبيطها » بأوامر عليا – حيث 
تم اختيارها مؤخًرا لتقديم برنامج جديد على إحدى الفضائيات 
التى اشترتها الدولة منذ عدة أشهر إضافة إلى برنامج آخر فى 
إذاعة تابعة أيضاً لإعالم الموازى .. كما تم اختيارها أيضاً لشغل 
منصب إعالمى  فى إحدى الجهات العربية رفيعة المستوى والتى 

تتخذ من القاهرة مقًرا لها .

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإعالم 
يناقض نفسه.. فى 28 يونيو 2018  أصدر 
زين ، قــرارًا رسمًيا بالتجديد لنادية مبروك 
رئيس اإلذاعــة لمدة ثالثة أشهر فى منصبها 
بعد المعاش، كما أصدر زين قرارًا آخر بالمد 
لنفس المدة لرئيس القطاع االقتصادى حسن 
النحاس، الذى وصل لسن التقاعد القانونية 
ــم أن الــقــراريــن تضمنا النص  أيــًضــا.. ورغـ
حرفًيا على أن هذه هى أكثر مدة متاحة فى 
المد لشاغلى الوظائف العليا داخل الوطنية 

لإعالم.

الــمــفــاجــأة الــتــى تكشف تــنــاقــض زيـــن أنــه 
ــرارًا يحمل  رقــم 542 لسنة 2018  أصــدر قـ
بمد خدمة السيدة إيناس أنور أحمد عبدالله 
رضــوان فى وظيفة رئيس اإلدارة المركزية 
لقناة لنيل للدراما بالدرجة العالية بقطاع 
القنوات المتخصصة لمدة 6 أشهر  اعتبارا 
مــن 24 مــايــو 2018. وهــنــا نــالحــظ أن  مد 
الخدمة إليناس عبدالله كان لستة أشهر رغم 
أنها تشغل وظيفة عليا فى ماسبيرو.. وهنا 
نسأل زين: هى المدة القانونية 3 وال 6 شهور 

يارئيس الهيئة الوطنية لإعالم؟

مــن يــصــدق  أن  األمـــور فــى ماسبيرو تــدار 
بـــ»الــبــركــة وحــســب الــتــســاهــيــل« ؟ هـــذا ليس 
سؤاالً لكنه واقع مرير يحدث بالفعل.. والدليل 

ــك  أن هناك قطاع كامل هو  على ذل
قطاع النيل للقنوات المتخصصة 

تخلو معظم قنواته من رؤساء 
يديرونها باستثناء ثالث 

قنوات فقط. 
تبدأ القصه فى قطاع 
الــمــتــخــصــصــة عندما 
بــدأت القنوات واحــدة 
ــلـــو األخــــــــرى تــخــلــو   تـ
ــا ســـواء  ــهـ ــائـ مـــن رؤسـ
ببلوغ ســن الــمــعــاش أو 

باالستبعاد حتى لم يتبق 
ســوى نايل اليــف برئاسة 

ــة والــثــقــافــيــة  ــان خـــالـــد شــب
برئاسة اشــرف الغزالى ونايل 

درامــا برئاسة إيناس عبدالله والتى 
ــم الــتــجــديــد لــهــا مــؤخــًرا بــعــد بــلــوغــه السن  ت
الــقــانــونــيــة..  وفــى المقابل نجد أن قنوات 
نايل سينما و التعليمية و كوميدى والعائلة 
ــا بــدون  والــريــاضــيــة وتنضم إليهم نــايــل درامـ
رؤســاء وتسير األمــور فيها حسب الظروف. 
والغريب أنه منذ عامين  كانت هناك أحاديث 
وتصريحات عن إعداد جيل ثانى من الشباب 
لتأهيلهم للقيادة حسب توجيهات السيد رئيس 

الجمهورية، وتم تكليف 5 مساعدين لرؤساء 
القنوات إلعدادهم لهذا األمر منذ عامين إال 
أن شيئاً لــم يحدث منذ هــذا الــوقــت ولذلك 
نــســأل:  أيــن هــؤالء الــقــادة الــذيــن تم 
ــمــاذا لــم يكلفوا  إعــدادهــم ؟ ول
ــذه الـــقـــنـــوات ؟  ــ بــرئــاســة ه
وكيف سيتم تطوير مبنى 
قطاعاته وقنواته بدون  
ــادات واعـــيـــه تــكــون  ــيـ قـ
قــــادرة عــلــى التطوير 
بشكل حقيقى وليس 
بــالــتــصــريــحــات ورفـــع 
الشعارات الحنجورية 
ــاذا تـــم تجاهل  ــمـ ؟ ولـ
األمــــــر بـــهـــذا الــشــكــل  
ــزداد  ــ ــم أن الـــوضـــع ي رغــ
ســـوًءا يــوًمــا بعد يـــوم.. ومن 
بــيــن الــمــفــاجــآت الــتــى نكشف 
عنها أن منصبى نائب رئيس القطاع 
أصبحا شاغرين ببلوغ مصطفى محمود سن 
المعاش وتعيين أسامه البهنسى رئيسا لقطاع  
المتخصصة ولم يتم تعيين أحد عليهما حتى 
اآلن.. وبكل صراحة أقول إن هذا األمر يدعو 
للدهشة والغرابة ويؤكد أن هذا اعتراف من 
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإعالم  بأن 
ماسبيرو يخلو من وجــود عناصر  قــادرة على 

القيادة خالل المرحلة القادمة.

مجامالت »مالكى« على كل شكل ولون
رئيسة إحدى اإلدارات المركزية فى ماسبيرو، اجتمعت مع اإلدارات 
التابعة لها لكى تكسب تعاطفهم معها بعد تقديم شكوى باستياء معظم 
العاملين من وجــودهــا  فحملت الشيكوالته وتوزيعها بنفسها عليهم 
وقدمت الوعود والمزايا بتقليل عــدد ساعات العمل ومنح األجــازات 
بــدون خصم وحساب »شفت المبيت« طــوال الليل بثالثة شفتات رغم 
أنه يحسب بشفتين فقط فى القنوات التابعة لنفس القطاع وأكدت أنها 
ستظل تمنح هذه المزايا طوال فترة بقائها فى منصبها إال إذا  نجح من 
اشتكوها فى اإلطاحه بها فسوف تلغى هذه المزايا ألنها ممنوحه لها من 

رئيس القطاع دعما لوجودها.

 نهلة

إيناس

سمير

الشين
محرز

شبانة
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مجاالت االستثمار فى المجال الرياضى:
تتنوع وتتعدد مجاالت االستثمار فى المجال الرياضى ما بين 
استثمارات التطوير العقارى واإلنــشــاءات، واإلدارة والتشغيل، 
ــمــرافــق، واســتــثــمــارات تنظيم األحـــداث  وصــيــانــة المنشآت وال
الرياضية، واستثمارات المالبس واألدوات والتجهيزات الرياضية، 
وفى مجاالت الحقوق اإلعالمية وحقوق البث، والتسويق الرياضى 

والرعاية.
ومــن هــذا المنطلق فــإن الرياضة تخطت حاجز الهواية إلى 
اإلدارة المحترفة التى تتعامل مع الموارد البشرية بشكل محترف 
واستثمارى يبدأ من االستثمار البشرى ويتعامل مع الرياضة كمنتج 
ا ثم ما يجب  وصناعة لذلك وجب أن نتعرف على ما يحدث عالمًيّ
ا، وطبًقا لبحوث صناعة الرياضة فإن دخل الرياضة  أن يكون محلًيّ
يبلغ كدخل قومى للواليات المتحدة األمريكية مرتين من حجم 
الدخل القومى لصناعة السيارات األمريكية، ويبلغ 7 مرات دخل 

صناعة السينما األمريكية،
وقد بلغ دخل الرياضة من الدخل القومى األمريكى 435 بليون 
دوالر حيث جــاءت الرياضة كــواحــدة من أكبر عشرة دخــول فى 

الواليات المتحدة األمريكية.
ووفــــًقــــا إلحـــصـــائـــيـــة حــديــثــة 
ــى  ــة ف ــصـ ــصـ ــخـ ــتـ ــات مـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
ــة مثل شركة  االســتــشــارات اإلداريـ
إيــه تى كيرنى العالمية، أكــدت أن 
الــقــطــاع الــريــاضــى يشهد توسًعا 
ا بمعدل يفوق الناتج المحلى  عالمًيّ
ــدت الـــدراســـة  ــ اإلجــمــالــى ، ووجـ
أن الفترة مــا بين 2009 و2013 
ــرادات  ــ ــى اإليـ ــا ف ــاًع ــف شــهــدت ارت
الــريــاضــيــة العالمية بمعدل نمو 
سنوى مركب بلغ 7%، أى بوتيرة 
ــاتــج المحلى  ــن ــرع مـــن نــمــو ال أســ
ــى لمعظم دول الــعــالــم،  اإلجــمــال
وبشكل خــاص األســواق الرئيسية 
مثل المملكة المتحدة والبرازيل 

والواليات المتحدة وفرنسا.
وتــأتــى الــتــوقــعــات المستقبلية 
على الــمــدى القريب قــويــة، حيث 
نمت عائدات األحداث السنوية من 

58 مليار دوالر فى  عام 2009 إلى 75 مليار دوالر فى عام 2013، 
و80 مليار دوالر فى 2014، وعندما تضاف مبيعات المالبس 
والمعدات الرياضية واإلنفاق على منتجات اللياقة البدنية، فإن 
صناعة  الرياضة تضيف ما يصل إلى 700 مليار دوالر سنوًيّا، أو 
1% من الناتج المحلى اإلجمالى العالمى، بخالف إيرادات الرعاية 
والحقوق اإلعالمية والتى تعد من المحركات الرئيسية لإليرادات، 
ــرادات الرياضية فى  ــ حيث مثلت رعــايــة األحـــداث 35% مــن اإلي
عــام 2013، وشكلت وسائل اإلعــالم نفس النسبة، بينما شكلت 
مبيعات التذاكر 27% من اإليرادات، وقد وشهدت جميع المجاالت 

الرياضية نمًوا ملحوًظا. 
االستثمار الرياضى وفرص العمل:

مع اتساع مجاالت الرياضة وتنوعها ومرونتها وشعبيتها محرًكا 
ا للتنمية االقتصادية واالستثمار، وفى جانب اإليرادات  قوًيّا ورئيسًيّ
الرياضية، تشهد منطقة الــشــرق األوســـط أســرع نمو فــى هذا 
المجال، مع توقع نموها بمعدل 10 % سنوًيّا على مدى السنوات 
الثالث الــقــادمــة.. ومــن ذلــك وجــب علينا معرفة أن االتجاهات 
الحديثة فى إدارة الرياضة تفتح آفاًقا جديدة نحو فرص النمو 
واالزدهار خاصة عند تطبيق ذلك فى المجتمع المصرى، فكما أن 
الرياضة رافد أصيل من روافد االقتصاد القومى للدول الكبرى، 
فإنها أيًضا تعزز فرص عمل جديدة ومستمرة للشباب، ويتزامن 
ذلك مع رغبة كبيرة لدى الشباب فى الحصول على فرصة عمل 
متعلقة بصناعة الرياضة وذلك فى مجاالت العمل الكثيرة التى 

تفتح الــريــاضــة أبــوابــهــا والــتــى لم 
تفتح من قبل.

ويتضح مــن التصنيف السابق 
أن الــمــجــاالت الــســابــقــة مــجــاالت 
حقيقية يــتــم الــعــمــل مــن خاللها 
بشكل مباشر وبشكل غير مباشر 
فى األندية واالستادات الرياضية 
وكافة المؤسسات الرياضية ولكن 
يجب أن تصنف تلك المسميات 
ــتــى يجب  بشكل أكــثــر حــرفــيــة وال
أن تعلن كــوظــائــف رسمية والتى 
يــعــلــن عــنــهــا كــفــرص وظــيــفــيــة من 
خالل سوق العمل الرياضى وتحدد 
بسلم رواتب وأجور طبًقا للمستوى 
اإلدارى والوظيفى باإلضافة إلى 
الــســوق الــحــرة بــالــقــطــاع الــخــاص 
الرياضى والذى يتمثل فى شركات 
ــة ومــكــاتــب  ــاضــي ــري الـــخـــدمـــات ال
وكــالء الالعبين وســوق المنتجات 

والمالبس الرياضية، وكل تلك الوظائف الحالية أو المستقبلية 
فى المجال والسوق الرياضى تتطلب إعـــداًدا وتأهياًل ودراســة 
وتدريًبا لمن يعمل بها وال يجب أن تسير بشكل عشوائى قريب إلى 

الهواية.. بل بشكل احترافى مهنى.
اآللية األولى: الخدمة الرياضية

يعتبر تقديم خدمة رياضية جيدة هدًفا أساسًيا تقدمه الدولة 
ُيمكن المواطنين من الممارسة الرياضية من خالل توفير بيئة 
مثالية تتحقق مــن خاللها التنمية الرياضية الشاملة لتكون 
الرياضة أسلوب حياة للمصريين وصــوالً لمستويات عالية من 

السعادة والرضا.
 ويتم تحقيق ذلك من خالل آليات التنفيذ التالية:

ــمــرافــق الــريــاضــيــة الــعــامــة  - تحسين وتــكــامــل تخطيط ال
والمتخصصة ذو بعد مستدام.

- زيادة وتحسين عملية بناء وإدارة أداء المواهب الرياضية من 
خالل المشروعات القومية.

- مشروع الخريطة الجغرافية للياقة البدنية والصحة العامة 
للمصريين.

- الــمــشــروعــات القومية للممارسة الرياضية العامة »مثل 
مضمار المشى – مضمار الدراجات«.
- اآللية الثانية: اإلدارة االقتصادية:

تتحمل ميزانية الدولة تكاليف إنشاء المرافق الرياضية على 
مستوى الجمهورية بالكامل، وكذلك تكاليف الصيانة والتشغيل، 
باإلضافة إلى أجور ومصروفات العاملين بهذه المنشآت والمرافق 
الرياضية وهنا يأتى دور اإلدارة االقتصادية للمرافق والمنشآت 

الرياضية فــى تحقيق عائد اقــتــصــادى يغطى تكاليف اإلنشاء 
والصيانة والتشغيل واألجور والمصروفات، األمر الذى تتجه معه 
ميزانية الدولة لخدمة المواطنين ودعمهم فى مجاالت أخرى 

كالطاقة والتعليم واإلسكان.
ويتم تحقيق ذلك من خالل آليات التنفيذ التالية:

- شركات متخصصة فى اإلدارة والتشغيل والصيانة.
.PPP اإلدارة بالمشاركة مع القطاع الخاص -

.Outsource »اإلدارة من خالل الغير »المصدر الخارجى  -
.»BOT . PPP .boot« اتباع األساليب االقتصادية -

- اآللية الثالثة: اإلدارة االستثمارية:
تستهدف اإلدارة االستثمارية االستفادة من الفرص االستثمارية 
المتاحة للمجال الرياضى بجمهورية مصر العربية التى تحقق 
القيمة المضافة القتصاديات الرياضة وفًقا للمأمول منها.. 
بحسن استخدام وإدارة األصول وسياسات تعظيم استثمار العائد.

- مشروع المدينة العالمية للمنتجات الرياضية.
- إنشاء الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة

الرياضة.

- إنشاء الشركة القومية المتخصصة لإلعالم الرياضى وحقوق 
البث تعاوًنا مع الهيئة الوطنية لإلعالم.

- رؤية مستقبلية لالستثمارات المتاحة فى السياحة الرياضية.
- إطالق شركات القطاع الخاص فى المجال الرياضى.
- مشروعات االستثمار فى الممارسة الرياضية العامة.

- المشروعات االستثمارية فى الرياضة االحترافية.
- مشروعات استثمار استضافة األحداث والفعاليات الرياضية 

الكبرى.
ويمكن أن نترجم التحليل الــســابــق فــى حجم االستثمار 
وتصنيفه طبًقا للمجاالت االستثمارية فى الخدمات الرياضية 
والمجاالت المختلفة العملية والتطبيقية والتى تم تنفيذها 
وتقييمها على المستوى الدولى طبًقا لإلحصاءات والتى توضح 
أنه خالل الفترة الزمنية من 2009 إلى 2014 وهى األعمال 
التسويقية واألنشطة التى تحقق عائًدا مباشًرا من الخدمات 
والمنتج الــريــاضــى المرتبط بــســوق الــمــمــارســة واألحـــداث 
ــالم الرياضى  ــًضــا عــائــدات اإلعـ والــمــبــاريــات الــريــاضــيــة وأي
والمباريات الرياضية والــتــى شكلت 1% مــن الناتج المحلى 

العالمى بزيادة سنوية 700 مليار دوالر والتى تمثل معدل نمو 
سنوى مركب بلغ 7% ارتفاًعا فى اإليرادات الرياضية العالمية 
أى بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلى اإلجمالى لمعظم دول 

العالم.
- التوقعات المستقبلية لصناعة الرياضة بمنطقة الشرق 

األوسط:
تشير اإلحصائيات أن صناعة األحداث الرياضية شهدت نمًوا 
كبيًرا فى منطقة الشرق األوســط فى الفترة األخــيــرة، وبالتالى 
ا للتنمية االقتصادية واالستثمار  أصبحت محرًكا قوًيّا ورئيسًيّ
وتشهد منطقة الشرق األوســط فى جانب اإليـــرادات الرياضية، 
أسرع نمو فى هذا المجال، مع توقع نموها بمعدل 10% سنوًيّا على 

مدى السنوات القادمة . 
االستثمار الرياضى وصناعة البطل الرياضى:

ترتبط صناعة البطل الــريــاضــى باالستثمار بشكل مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر حــيــث يتطلب صــنــاعــة الــبــطــل الــريــاضــى تــوافــر 
منظومة متكاملة من المنشآت والمرافق الرياضية وفًقا لمعايير 
ومواصفات االتــحــادات الدولية لأللعاب الرياضية حتى يتسنى 
للرياضيين أداء التدريبات الرئيسية باستخدام المرافق والمالعب 
الرياضية القياسية مما يكون له 
أكــبــر األثـــر عــلــى تحسن مستوى 
أداء الــالعــبــيــن، ومـــمـــا ال شك 
فــيــه أن تــوفــيــر مــنــشــآت ومــرافــق 
ــة مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات  ــاضــي ري
الدولية يتطلب دخــول استثمارات 
ــاع  ــقـــطـ ــن خــــــالل الـ ــ ــة مـ ــمـ ضـــخـ
الحكومى والقطاع األهلى وكذلك 
اســتــثــمــارات للقطاع الــخــاص فى 
المجال الرياضى، بما يضمن أوجه 
ــعــاون الــعــديــدة بين  ــت الــتــفــاعــل وال
القطاعين العام والخاص المتعلقة 
بــتــوظــيــف إمــكــانــيــاتــهــا الــبــشــريــة 
والــمــالــيــة واإلداريـــــة والتنظيمية 
والــتــكــنــولــوجــيــة والــمــعــرفــيــة على 
أســاس من المشاركة، مع االلتزام 
ــة االخـــتـــيـــار،  ــريـ بـــــاألهـــــداف، حـ
المسئولية المشتركة والمساءلة 
ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق األهـــــــداف  ــ مـ
االستثمارية فى المجال الرياضى، مما يتطلب تطوير مفهوم 
إدارة المنشآت الرياضية من منظور اقتصادى وتدعيم مفهوم الـ
outsource وذلك إليجاد تمويل مستقر ودائم يسهم فى تنفيذ 
البنية التحية للمنشآت الرياضية الالزمة لتأهيل وصناعة البطل 

الرياضى.
وعلى الجانب اآلخــر يتطلب صناعة البطل الرياضى تدخل 
االستثمار الرياضى من خالل مفهوم تحسين البنية االقتصادية 
المحفزة وتهيئة المناخ المناسب للهيئات الرياضية لترعى 
أعضائها وتعامل الالعبين المحترفين فيها بمفهوم استثمارى 
وفًقا لقواعد االحتراف الدولية، وتتجه من خاللها نحو اإلدارة 
المحترفة لتوفير احتياجات الالعبين التدريبية وتوفير كافة 
األدوات والتجهيزات الرياضية، وإتاحة المعسكرات المحاكاة 
ظــروف المنافسات المختلفة والــقــدرة على توفير بيئة تدريبية 

مثالية تتوافر فيها كل عناصر اإلنجاز التى يحتاج إليها
العبو رياضة المستويات العليا ومن ثم البطل الرياضى.

كما يلعب االستثمار فى المجال الرياضى دورًا مهما فى 
ــك من  تطوير قطاع البطولة وصناعة البطل الرياضى وذل
خالل عقود الرعاية المباشرة للفرق والالعبين الرياضيين 
األمر الذى يساعد الهيئات الرياضية، فاالستثمار الرياضى 
يمثل دورة اقتصادية متكاملة وصناعة قائمة بذاتها حيث 
يمثل قطاًعا اقتصادًيّا متكامل بمدخالت ومخرجات بقوى 
عــرض وطــلــب وســلــع وخــدمــات ولــه ميزانيته وتــمــويــلــه، وله 
ــه وإدارتــــــه ومــنــظــمــاتــه،  أجــهــزت
ــة تــرتــبــط  ــاضـ ــريـ وأصـــبـــحـــت الـ
باالستثمار ارتباًطا كبيًرا لما فى 
ذلــك من منافع متبادلة حتى إن 
المنظمات االقتصادية »صناعية 
أو تجارية أو خدمية« أصبحت 
تهتم بــالــريــاضــة وتــرعــاهــا مثل 
المنظمات الرياضية »الدولية 
واألولمبية« والحكومات الوطنية، 
كما يرجع سبب ارتباط الرياضة 
مع المصالح االقتصادية إلى أن 
نظام الرياضة يقوم على دعائم 
ــة فـــى جــوهــرهــا مثل  اقــتــصــادي
مــيــزانــيــات األنــشــطــة والــبــرامــج 
ــور  ــزة، وأجــ ــ ــه واألدوات واألجــ
ــيــن ومكافآت  المدربين واإلداري
الرياضيين، وفــى المقابل يقوم 
المجال الرياضى بتوفير عدد من 
الوظائف المهنية وزيادة العوائد 

االقتصادية عبر آليات السوق الحر وآليات االقتصاد الفعال.
ومــن هنا يجب أن تختلف زاويــة النظر لالستثمار الرياضى 
فى مصر كأحد قطاعات اإلنتاج وكآلية جديدة ُتضاف للموارد 

األساسية لتحقيق التنوع االقتصادى المصرى.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أبرز التوصيات كما يلى:

ــة تنفيذية لتطوير ريـــادة األعــمــال فــى المجال  - وضــع رؤيـ
الرياضى والتى تتكون من عناصر ومكونات ووسائل االستثمار 
الرياضى مثل استثمارات: األدوات والتجهيزات الرياضية - 
السياحة الرياضية - التجارة اإللكترونية فى المجال الرياضى 

- الشركات الرياضية .
- وضع رؤية تنفيذية لما يوفره االستثمار فى المجال الرياضى 
من فرص عمل ذات آفاق ورؤى جديدة تتناسب مع طبيعة الوقت 
والعنصر البشرى، ويسهم فى تلبية طموحات وآمــال المجتمع 

المصرى.
- ضــرورة التعامل بآليات االستثمار الرياضى المحترف من 
خــالل اآلليات الثالث: تقديم الخدمة – اإلدارة االقتصادية – 

اإلدارة االستثمارية.
- وضــع رؤيــة تنفيذية لتطوير مفهوم رعاية وصناعة البطل 
الرياضى وفق آليات االحتراف الدولية فى التعامل مع الالعبين 
المحترفين بمفهوم استثمارى.. وفكر تخطيطى واستراتيجى 
من خالل المشروعات القومية التى تتعاون معاللقطاع الخاص 

واالستثمارى.
- وضع رؤية تنفيذية لتطوير البنية التحتية للمرافق والمنشآت 

الرياضية من خالل االستثمار الرياضى.

د. أشرف صبحى
وزير الشباب والرياضة يكتب:

صاحبت ثورة االتصاالت تغيرات سريعة فى مجاالت متعددة وأبرزها المجاالت اإلعالمية بمختلف أنواعها 
المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقمية، وكذلك مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعى السريعة فى تغيير 

الرأى العام وتغيير االتجاهات أو الترويج وكذلك الحشد وأيضًا التسويق وتعظيم قيمة العالمات التجارية 
والذى صاحبها ارتفاع القيمة السوقية للدوريات والفرق الرياضية والالعبين وأيضًا األندية والذى صاحبه 

أيضًا زيادة اإلنتاج واالستهالك للمنتجات الرياضية المصاحبة لتلك الحركة الرياضية وهذا الحراك، مما يدفع 
األندية الرياضية وباقى المؤسسات الرياضية النوعية األخرى إلى زيادة القدرات االستثمارية لها والممثلة 

فى اإلنشاءات الرياضية المستحدثة، والمشروعات الرياضية التى تبنى على أصول ثابتة وأصول معنوية تسهم 
فى استدامة المؤسسات الرياضية واعتمادها على مواردها فى تمويل أنشطتها وعمل عوائد تسهم فى الدخل 

القومى وتحول المنتج والنشاط الرياضى من قطاع خدمى مستهلك إلى قطاع اقتصادى محترف يسهم فى 
الدخل القومى للدول.. ويساعد على تبنى مشروعات قومية للموهبة بما يساعد فى تطوير قطاع البطوالت 

والمشاركات الدولية وزيادة قاعدة القمة.

الرياضة تخطت حاجز الهواية إلى اإلدارة المحترفة التى تتعامل مع الموارد البشرية بشكل محترف واستثمارى

االستثمار الرياضى.. واقع وطموح
           كيف نحول املنتج والنشاط الرياضى من قطاع خدمى مستهلك إىل قطاع اقتصادى محرتف يسهم فى الدخل القومى؟

صناعة  الرياضة تضيف ما 
يصل إلى 700 مليار دوالر 
سنويًـّا أى  1% من الناتج 
المحلى اإلجمالى العالمى 

منطقة الشرق األوسط أسرع نموًا فى هذا المجال مع توقع نموها بمعدل 10% سنويًّـا على مدى السنوات الثالث القادمة

االتجاهات الحديثة فى إدارة الرياضة تفتح آفاًقا جديدة نحو فرص النمو واالزدهار خاصة عند تطبيق ذلك فى المجتمع المصرى

دخل الرياضة 
يبلغ كدخل قومى 
للواليات المتحدة 
األمريكية مرتين 
من حجم الدخل 

القومى

قريبٌا .. إنشاء 
الشركة القومية 

المتخصصة 
لإلعالم الرياضى 

وحقوق البث 

اإلدارة االقتصادية للمرافق 
والمنشآت الرياضية  يجب 
أن تحقق عائدًا اقتصاديًا 

يغطى تكاليف اإلنشاء 
والصيانة والتشغيل 

واألجور والمصروفات

يجب التعامل 
بآليات 

االستثمار 
الرياضى 

المحترف 

- التطوير العقارى واإلنشاءات
- اإلدارة والتشغيل

- وصيانة المنشآت والمرافق
- تنظيم األحداث الرياضية

- المالبس واألدوات والتجهيزات الرياضية
- الحقوق اإلعالمية وحقوق البث

- التسويق الرياضى والرعاية

مجاالت االستثمار فى المجال الرياضى 
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السعيد يبحث عن 
مدارس ألوالده 

فى جدة 
يبذل عبد الله السعيد 
صانع ألعاب منتخب مصر 
ــى صفوف  والــمــحــتــرف ف
فريق أهلى جدة السعودى 
ــود مكثفة مــن أجــل  ــه ج
ــراءات استقدام  إنهاء إجـ
أســرتــه لإلقامة معه فى 

السعودية.
وطالب السعيد مسئولى 
أهلى جــدة بمعاونته فى 
إتمام تلك االجراءات، إلى 
جــانــب تقديم المشورة 
له بشأن أفضل المدارس 
الموجودة بمدينة جدة 
والـــتـــى يــمــكــن أن يلحق 
أوالده بها قبل بداية العام 

الدراسى الجديد.
ــد فــى  ــي ــع ــس ــل ال ــ ــأم ــ وي
ــراءات إلــحــاق أوالده  ــ اجـ
ــى مــديــنــة  ــ بــــمــــدارس ف
جــدة بأسرع وقــت ممكن، 
ــا وأن مــواعــيــد  ــوًص ــص خ
بداية العام الدراسى فى 
الــســعــوديــة تــكــون دائــًمــا 
ــد بــدايــتــه  ــي ــواع ــل م ــب ق

المعتادة فى مصر.
ــان السعيد قد اتفق  وك
مــع مسئولى أهــلــى جدة 
ــص فــيــا  ــي ــص ــخ ــلـــى ت عـ
بأحد أحياء مدينة جدة 
الراقية لتكون مقر إقامة 
ــو وأســـرتـــه بمجرد  ــه ه ل

وصولهم إلى المملكة.
ــارة إلــى أن  وتــجــدر اإلشـ
السعيد انتقل إلى صفوف 
فــريــق أهــلــى جـــدة بعقد 
ــال فترة  شـــراء نهائى خ
ــاالت الصيفية  ــقـ ــتـ االنـ
الــحــالــيــة، وذلـــك بعدما 
قررت إدارة النادى األهلى 
المصرى االستغناء عن 
ــه عــلــى خلفية  ــات ــدم خ
األزمـــــة الــشــهــيــرة الــتــى 
تــســبــب فــيــهــا بتوقيعه 
على عــقــود لصالح نــادى 

الزمالك.
ــر الـــســـعـــيـــد  ــ ــ ــط ــ ــ واض
ــى سبيل  ــل ــال ع ــق ــت ــان ل
ــرق  ــف ــد ال ــ اإلعـــــــارة ألح
ــى آخـــر  ــ ــة ف ــدي ــن ــل ــن ــف ال
شهرين بالموسم الماضى، 
ــة فى  ــارك ــش ــم لــضــمــان ال
المباريات والحفاظ على 
مستواه الفنى والبدنى، 
ــذت  ــخ ــا ات ــدم ــع ــك ب ــ وذلـ
إدارة األهلى وقتها قــرارًا 
ــاده عن  ــعـ بتجميده وإبـ
ــة مـــع الــفــريــق  ــارك ــش ــم ال

األحمر.

وكانت الخمس سنوات االخيرة قد شهدت 
األهــلــى تعاقد األهــلــى مــع صفقات بالجملة 

ــادى  ــ ــن ــ ــة ال ــنـ ــزيـ ــدت خـ ــ ــب ــ ك
ــن، وذلــــــك عــلــى  ــيـ ــايـ ــمـ الـ
أمــل الظهور بشكل مميز، 
وتــقــديــم أوراق اعتمادهم 
بالفانلة الحمراء، لكن كان 
الفشل المدوى هو المصير 

المحتوم لهم.
ــرض »صـــــوت  ــ ــع ــ ــت ــســ ــ وت
ــن« أبـــــــرز تــلــك  ــ ــي ــ ــاي ــ ــم ــ ال
ــى الــســطــور  ــات فـ ــق ــصــف ال

التالية.. 
أحمد الشيخ 

بعد صراع قوى مع الزمالك ، نجح األهلى فى 
حسم صفقة أحمد الشيخ قادًما من نادى مصر 

للمقاصة ، وتوقع األهاوية أن يكون الاعب 
نجم الموسم ، لكنه فشل فى موسمه األول ، 
لتتم إعارته للمقاصة مرة أخرى، وتألق بفانلة 
النادى الفيومى، ليعود مجدًدا لألهلى الموسم 

ــاضــى لــكــنــه فــشــل فى  ــم ال
إقناع الجهاز الفنى ، لتتم 

إعارته للدورى السعودى.
أحمد حمودى 

ــادى  ــ ــع ن ــ لـــمـــع اســـمـــه م
الــزمــالــك ، لــيــحــتــرف فى 
ــدورى الــســعــودى بفريق  ــ الـ
ــى  ــل ــرر األه ــق ــي ــن، ل ــاطـ ــبـ الـ
الحصول على خدماته، رغم 
مــحــاوالتــه الــزمــالــك، إقناع 
الــاعــب بــالــعــودة مــجــدًدا، 
إال أن الاعب فضل ارتداء 

الفانلة الحمراء، ولكنه فشل فى الظهور بشكل 
جيد مع األهــلــى، ليجد نفسه خــارج التشكيل 

األساسى ، بخاف االنتقادات والهجوم على 
أدائه ومستواه مع األحمر.

صالح جمعة 
بعد خناقة مدوية مع الزمالك، نجح األهلى 

فـــى الــتــعــاقــد مـــع الــاعــب 
صالح جمعه، والذى راهنت 
علية الجماهير األهاوية، 
ليكون نجم الشباك األول 
ــازع ، لــكــن الــاعــب  ــن ــا م ب
دخل فى مشاكل وأزمــات ال 
حصر لها، بخاف خروجه 
ــغـــال  ــــص، واالنـــشـ ــن ــ ــن ال عــ
بــالــســهــرات وغــيــرهــا من 
األمـــور الــتــى ال عــاقــة لها 
بــكــرة الــقــدم، وهــو مــا جعل 
اإلدارة األهــاويــة ال تتردد 

فى إعــارتــه على أمــل أن يستعيد مستواه لكن 
الاعب واصل مسلسل السقوط المدوى.

باكامانى 
فجأة قررت اإلدارة األهاوية الحصول على 
خــدمــات الــاعــب الجنوب أفريقى باكامانى، 
وتحدث الجميع عن امكانيات وقدرات مهارية 

مميزة لــاعــب وأنـــه يتمتع 
بــالــســرعــة وأنـــــه ســيــكــون 
خـــلـــيـــفـــة العــــــب األهـــلـــى 
المعتزل محمد بركات، لكن 
ــه جــاء مخيًبا  الــاعــب أدائـ
ومــحــبــًطــا لــعــشــاق القلعة 

الحمراء.
مروان محسن 

تعاقد األهلى بمقابل كبير 
مع مروان محسن، على أمل 
تدعيم الهجوم األحمر، وأن 
يكون له دورا فعاال وبــارزا، 

لكن الاعب لم يقدم أوراق اعتماده، ولم يكن له 
دورًا مؤثًرا مع األحمر بخاف اصابته بالرباط 

الصليبى، وحتى اآلن فشل فى استعاده فورمته 
ومستواه ، ونادرًا ما يسجل أهداًفا رغم حصوله 

على الفرصة كاملة.
عمرو بركات 

ضم األهلى الاعب عمرو بركات، من صفوف 
ليرس البلجيكى، على أمل أن يكون أحد نجوم 
األهلى ، لكنه لم يشارك فى المباريات وفشل 
فى إقناع األجــهــزة الفنية للمارد األحمر ليتم 
إعارته، ويحاول األهلى حالًيا تسويقه والحصول 

على مقابل مادى من بيعه.
ميدو جابر 

بعد خناقة مدوية أيًضا مع الزمالك، حصل 
األهلى على خدمات ميدو جابر العــب مصر 
للمقاصة، ولكنه منذ انضمامه لصفوف األهلى 
لم يقدم المردود والشكل الجيد، ولم تكن له 
إضافة كبيرة على أداء األهلى، وكل موسم يكون 
اسمه مطروًحا بقوة للرحيل عن القلعة الحمراء 

بسبب مستواه المتذبذب وأدائه المتراجع.

نجوم بالجملة على أعتاب »تالجة« كارتيرون..

القائمة األفريقية تجدد ذكريات الصفقات »الفشنك« فى األهلى 
رغم حساسية المرحلة الحالية التى يمر بها فريق األهلى على 

صعيد المنافسة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إال أن البطولة 
األولى لألندية على مستوى القارة السمراء ستكون هى شرارة 
إشعال بعض األزمات داخل الفريق األحمر فى الفترة المقبلة 

على ما يبدو.
وتسيطر حالة من الغضب على بعض العبى الفريق األحمر 

بسبب عدم قيدهم فى الملحق التكميلى لقائمة الفريق 
األفريقية، وفى صدارة هؤالء النجوم صانع األلعاب الشاب ناصر 

ماهر وأحمد عاء المدافع المنتقل حديًثا إلى الفريق من نادى 
الداخلية.

كما امتدت حالة الغضب لتشمل محمد شريف العب الوسط 

الذى انضم للفريق األحمر فى يناير الماضى قادًما من وادى دجلة 
، إلى جانب المدافع محمود الجزار والذى انضم للشياطين الحمر 

أوائل العام الحالى قادًما من فريق كهربا اإلسماعيلية، فضًا عن 
العب الوسط أكرم توفيق والمهاجم الشاب أحمد ياسر ريان.

وتشير الدالئل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صداًعا متواصًا 
للجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون سيكون مصدره األول 

هؤالء الاعبين، والذين تبدو فرص أغلبهم ضئيلة للغاية للظهور 
مع الفريق، وهو ما يعيد إلى األذهان ذكريات صفقات كثيرة 

أبرمها األهلى فى السنوات الماضية دون أن يستفيد منها، وأصبح 
بعضها أسيًرا لدكة البدالء لفترات طويلة، قبل أن يبدأ رحلة 

البحث عن فريق جديد ليشارك من خاله فى المباريات.

الخزينة الحمراء 
الخاسر األول 
من مسلسل 

تكديس 
الالعبين

اإلدارة البيضاء تحفز الالعبين بـ»مقدمات العقود«..

اإلدارة البيضاء تحفز الالعبين بـ»مقدمات العقود«..

النقص الدفاعى صداع مزمن يطارد مجلس الزمالك

3 عقبات تـُبعد حسام غالى 
عن منصب مدير المنتخب 
يواصل مجلس إدارة االتــحــاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى 
أبوريدة، البحث عن جهاز فنى جديد يقود الفراعنة فى التصفيات 

المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2019.
ويعتبر الجهاز المعاون للخواجة الجديد، الشغل الشاغل ألعضاء 
مجلس الجباية، فى ظل ترشيح أكثر من اسم فى األيام القليلة 

الماضية.
وتــم ترشيح حسام غــالــى، العــب األهــلــى الــســابــق، ليتولى 
منصب مدير المنتخب المصرى بدالً من إيهاب لهيطة، الذى 

كان ضمن الجهاز السابق.
ــواجــد غــالــى عــن أى  ــاب ُتــصــعــب مــن ت ــاك 3 أســب وهــن

منصب داخل المنتخب المصرى 
فى الفترة المقبلة، تستعرضها 
»صوت المايين« فى السطور 

التالية.. 
الخاف مع نبيه

دخـــل حــســام غــالــى ، فى 
أزمــة عنيفة مع أسامة نبيه 
الــمــدرب المساعد بالجهاز 
الــفــنــى للمنتخب الــمــصــرى، 
استبعد على أثرها من االنضمام 

للفراعنة فى الفترة األخيرة.
وأبــى غالى كافة المحاوالت من أجــل الصلح مع الجهاز 
الفنى للمنتخب ، حيث كان دائًما يرفض أى عقد جلسات مع 
نبيه، عندما أراد محمود طاهر، رئيس النادى األهلى السابق، 

إنهاء هذا الخاف.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى تمسك فيه األرجنتينى هيكتور 
كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب، بضم غالى، اعتراًضا 

على حالة العناد التى كان يمارسها ضد نبيه.
أزمته مع الاعبين

تــردد فى المواسم السابق، بأن حسام غالى دخل فى صــدام عنيف مع العديد من 
الاعبين داخل الفريق، سواء بسبب االلتحامات الزائدة داخل الملعب، أو بسبب نتائج 

الفريق فى بعض اللقاءات.
وكانت من أبــرز األزمــات بين غالى وصالح جمعة العــب األهلى المعار للفيصلى، 

وكذلك حسين السيد العب األهلى المعار لاتفاق.
ويخشى أعضاء الجباية، من دخول غالى فى صدامات مع العبى المنتخب، األمر 

الذى ينذر بكارثة داخل كل معسكر.
انقسام األعضاء

هناك حالة من االنقسام داخل مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن تولى 
غالى منصب مدير المنتخب فى الفترة المقبلة.

ويبدو أن الغالبية، ترفض تواجد غالى، خوًفا من تكرار أزماته، وعليه تحدث خافات ال 
يحمد عقباها، وتؤثر بدورها على استعدادات الفراعنة ألى بطولة.٫ ويحظى غالى بتأييد 
من جانب هانى أبوريدة، إال أن األمر لم يتم حسمه بشكل رسمى داخل المجلس حتى اآلن.

النقص الدفاعى صداع مزمن يطارد مجلس الزمالك

رغــم الصفقات الكثيرة التى أبرمها مجلس 
إدارة نادى الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة 
األول بالنادى إال أن الخط الخلفى للفريق ما 
يزال يشكل مصدر قلق لإلدارة البيضاء، فى ظل 
حالة النقص الــعــددى الــمــوجــودة بــه، خصوًصا 
بعد رحيل على جبر وانتقاله إلى نادى بيراميدز 
ووضع إسام جمال على قائمة االنتظار، حيث لم 
يعد يتبقى حالًيا فى الخط الخلفى للفريق سوى 
الثاثى محمود عــاء ومحمود حمدى الونش 

ومحمد عبد الغنى.
وكانت الفترة الماضية شهدت دخول الزمالك 
فى مفاوضات مع سموحة لضم ياسر إبرهيم 
مدافع سموحة إال أن النادى السكندرى يرفض 
ــى الــفــتــرة الــحــالــيــة ،  ــى مــدافــعــه ف الــتــفــريــط ف
وبحسب ما أعلنه مرتضى منصور رئيس نادى 
الزمالك من المنتظر أن ينتقل ياسر إبراهيم 
لصفوف الــزمــالــك فــى يناير المقبل بناء على 
اتفاق تم بين رئيس الزمالك وفرج عامر رئيس 

نادى سموحة.
وتتحرك اإلدارة البيضاء فى الوقت الحالى 
باتجاه التعاقد مع مدافع تحت السن لضمه 
لصفوف الكتيبة البيضاء، دون أن يحدث ذلك 
أزمة فى قائمة الفريق المكتملة أصًا، وذلك 

لحين حلول موعد االنتقاالت الشتوية والتى 
ستشهد انضمام ياسر إبراهيم مدافع سموحة 

لصفوف الزمالك.
ــر  وفـــــــى ســــيــــاق آخــ
يتمسك مرتضى منصور 
رئــيــس نــــادى الــزمــالــك 
بتجديد عقد مصطفى 
ــع ألـــعـــاب  ــانـ ــحــى صـ ــت ق
ــق األبـــيـــض لــمــدة  ــفــري ال
مــوســمــيــن قــادمــيــن بعد 
الــمــوافــقــة عــلــى إعــارتــه 
ــادى بــيــرامــيــدز لمدة  ــن ل
موسم ، ويتبقى فى عقد 
الـــاعـــب مــوســمــيــن مع 

الزمالك.
وكــان مرتضى منصور 
رئيس نادى الزمالك أعلن 
عــن موافقته على إعــارة 
مــصــطــفــى فــتــحــى لــمــدة 
مــوســم مــقــابــل 9 مايين 
ــك  ــال ــزم ــه، وكـــــان ال ــي جــن
وافـــق على بيع الشناوى 
لـــبـــيـــرامـــيـــدز مـــقـــابـــل 3 

مايين دوالر
وفى نفس الوقت جدد مرتضى منصور تمسكه 

ــد الــمــنــعــم  اســـتـــمـــرار مــحــمــود عــب
كهربا صانع ألعاب الفريق األبيض 

مع الفريق خــال الموس المقبل، وكان 
الــاعــب انتظم فــى معسكر الــزمــالــك مؤخرا 
بألمانيا برفقة زميله بهاء مجدى، وكان الزمالك 
قــام بقيد الــاعــب فــى القائمة الثانية لــه بعد 

وصول البطاقة الدولية.
وفــى سياق مختلف قــرر مجلس إدارة نــادى 
الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على صرف 
مقدمات عقود الاعبين القدامى فــور العودة 
من ألمانيا بعد خــوض معسكر إعــداد الموسم 
الجديد، وذلــك بهدف رفــع معنويات الاعبين 
وتحفيزهم للعمل بجدية فى التدريبات استعداًدا 

للموسم الجديد.
وكــان مجلس الزمالك صرف مقدمات عقود 
الاعبين الجدد فقط بعد التوقيع فى حين سيتم 
صرف مقدمات عقود الموسم الجديد للقدامى 

بعد انتهاء معسكر ألمانيا.
الجدير بالذكر أن مجلس الزمالك يصرف 
مستحقات الاعبين بنظام الــرواتــب الشهرية 
حيث يحصل كل العب على 25% كمقدم تعاقد 
بينما يتم تقسيم 50% مــن قيمة العقد على 
ـــ 25% المتبقية تصرف فى  دفــعــات شهرية وال
نهاية الموسم وفقا لنسبة مشاركة كــل العب 

بالمباريات.

مدافع »تحت 
السن« مسكن 
مؤقت لحين 

ضم ياسر 
إبراهيم..

تشهد انطاقة الــدورى المصرى هــذا الموسم 
تجربة جديدة يقودها نادى بيراميدز » األسيوطى 
سابًقا » , الذى يملكه أحد المستثمريين من الخليج 

وهى السابقة األولى التى تشهدها الكرة المصرية.
هذه التجربة يترقبها العديد والعديد من متابعى 
الساحرة المستديرة ، خاصة فى ظل اعتماد إدارة 
الــنــادى على جهاز فنى يقوده مــدرب برازيلى إلى 
جانب 4 محترفين يحملون الجنسية ذاتها، وتعتبر 
هذه هى المرة األولى التى يتواجد فيها هذا العدد 
الكبير من المحترفين البرازيليين فى موسم وداخل 

فريق مصرى واحد.
ويمثل البرازيليين فى فريق براميدز حالًيا كل 

من: 
المدير الفنى - ألبيرتو فالنتيم

بــدأ مسيرته التدريبية كمساعد قبل أن يقود 
نادى بالميراس البرازيلى بشكل مؤقت، وخاض معه 

3 مباريات فقط.
آخر التجارب التدريبية للمدرب البرازيلى ، كانت 
خال الموسم الماضى بعدما قاد نادى بوتافوجو 
البرازيلى، خاض معه 25 مباراة نجح فى الفوز بـ11 
منها، وتعادل فى 7 مباريات وتعرض للهزيمة فى 7.

كــان الــمــدرب البرازيلى قريًبا من تولى تدريب 
النصر السعودى قبل أن يتم التعاقد معه لتدريب 

نادى بيراميدز.
كينو

ــنــادى وأهــمــهــا على اإلطـــاق،  أولـــى صفقات ال
وهو الاعب البرازيلى ماركوس دا سيلفا الشهير 
باسم »كينو« وهو جناح أيسر انضم قادًما من نادى 
بالميراس نظير 8٫5 مليون يـــورو، ليعتبر أغلى 

صفقة فى تاريخ الدورى المصرى على اإلطاق 
 لوكاس ريبامار

تم التعاقد مع المهاجم البرازيلى لوكاس ريبامار 
ليقود كتيبة الهجوم, لم يشارك كثيًرا مع أنديته 
الــســابــقــة، حــيــث لــعــب إجــمــاال 40 مـــبـــاراة سجل 
فيهم 6 أهــداف، كلهم كانوا مع بوتافوجو وأتلتيكو 

باراناينسى فى الدورى البرازيلى
 آرتور كايكى

صفقة هجومية جديدة قام بضمها النادى، الذى 
ُيجيد اللعب فى كل مراكز الثلث الهجومى ســواءً 
كمهاجم جناح ، أو وسط هجومى، لكن يبقى مركزه 

األصلى هو الجناح األيسر 
لعب آرتــور لـ7 أندية مختلفة فى البرازيل، وفى 
مجمل مسيرته 191 مباراة سجل فيها 41 هدًفا 

وصنع 14 هدًفا.
 كارلوس إدواردو

ــوس إدواردو فــيــريــرا ظــهــر ألول مـــرة فى  ــارل ك
الدورى البرازيلى الممتاز فى عام 2015، ولم يلعب 
سوى لنادى جوياس، ومعه سجل أول هدف له فى 

هــذا المستوى فــى شباك ســانــتــوس، وفــى مجمل 
مسيرته 76 مباراة، سجل فيها 17 هدًفا وصنع 6 

آخرين.
 أمثلة كثيرة

سجل التجارب البرازيلية فى الدورى المصرى 
على مستوى الاعبين لــم يترك بصمة تذكر، 
ويعد نــادى األهلى هو أكثر األندية التى قامت 
باستقطاب الــبــرازيــلــيــيــن، الــذيــن بــلــغ عــددهــم 
3 العبين هــم فابيو »جونيور – جلبيرسون دا 
سيلفا – بينو« إال أن هــذا الثاثى لم يترك أى 
بصمة تذكر، ليأتى الدور هذه المرة على القطب 
األبيض الذى اكتفى بتجربة واحدة هى البرازيلى 
ريكاردو ولم يختلف كثيًرا عن محترفى القطب 

اآلخر.
على المستوى التدريبى شهدت الكرة المصرية 
تواجد مدربين يحملون الجنسية البرازيلية، يحتل 
كــابــرال مــدرب نــادى الزمالك السمعة األفضل 
واإلنجاز األكبر فى تاريخ المدربين البرازيلين 
حيث تولى اإلدارة الفنية للزمالك فى حقبتين 
مختلفتين، شهدت الوالية األولى حصولة على 4 
بطوالت مع الزمالك، فى حين أخفق فى تحقيق 

أية بطوالت فى التجربة الثانية.
ــى فى تاريخ  لم تكن هــذه اإلدارة الفنية األول
الفارس األبيض، حيث استهلت أولــى التجارب 
الفنية للمدرسة البرازيلية موسم 90/89 بقيادة 

فنية للمدرب البرازيلى كارلوس الذى أخفق فى 
إحــراز أى انجاز له مع الكرة المصرية، بينما 
انتهت تجارب القطب األبيض مع المدرسة 
البرازيلية مع رحيل جـــوردان فييرا صاحب 

الجنسيتين البرازيلية والبرتغالية سريًعا مع 
القطب األبيض ليعود من جديد مع الموج األزرق 
إال أن تواجده مع سموحة النادى السكندرى لم 

يكن ذا أهمية كبيرة.
ــش الــكــرة المصرية نــادى  بينما تعاقد دراويـ
اإلسماعيلى على مدار تاريخه مع مدربين اثنين 
برازيليين هم يوسف فييرا، ريكاردو على واليتين 

متباعدتين.
ــام الــربــاعــى الــبــرازيــلــى لفريق  وســيــكــون أمـ

بيراميدز ومواطنهم الــمــدرب فالنتيم 
مهمة صعبة لتلميع سمعة سحرة 

كـــــرة الــــقــــدم فــــى مــصــر، 
ومحاولة كتابة صفحة 

جــديــدة فــى سجل 
إنــــجــــازاتــــهــــم 

ــل مــصــر  ــ داخــ
والــمــقــتــصــرة 
حـــتـــى اآلن 
عــلــى بعض 
النجاحات 

التدريبية.

ذكريات الماضى تطارد سفراء البرازيل فى »بيراميدز«

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

 كتب – ياسر حامد

كارتيرون

غالى

ياسر

أبوريدة

فالنتيم

حمودى ناصر الشيخ



15
األربعاء  2018/7/18 العـدد 235

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

 كتب – ياسر حامد

14 مليار دوالر أرباح 
الروس من المونديال 

كشفت تقارير إعالمية أن روسيا 
حققت أرباحا مالية هائلة من وراء 
استضافتها لنهائيات كــأس العالم 
والتى أســدل الستار عليها مؤخًرا، 
وبــحــســب الــتــقــاريــر حــقــق الـــروس 
أرباًحا تقدر بنحو 867 مليار روبل 
روسى، أى ما يتجاوز حاجز 14 مليار 

دوالر أمريكى.
ــان الناتج المحلى اإلجمالى  وك
المتصل بالبطولة وتحضيراتها قد 
سجل نمًوا ملحوًظا خالل الخمس 
ــرة ، حيث بلغ أعلى  ــي أعـــوام األخ
ــام الــجــارى  ــع مــســتــويــاتــه خـــالل ال

محقًقا نمًوا بنسبة 0.04 %.
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ ــــض الـ ــع ــ وذكــــــــــرت ب
االقتصادية أن مصدر الربح األول 
جاء من خالل مشجعى المنتخبات 
الــمــشــاركــة، الــذيــن تـــوافـــدوا على 
المدن الروسية لمشاهدة مباريات 
هذا المونديال الضخم الــذى يقام 

كل أربعة سنوات.
وتخطى عدد المشجعين الذين 
زاروا روســيــا لمتابعة المونديال 
حاجز 570 ألف مشجع من مختلف 
أنحاء العالم ، األمر الذى ساعد فى 
رفع الناتج المحلى لموسكو بنحو 

120 مليار روبل روسى.

 محمد الراعى

مونديال العلم.. واحتاد الفهلوة
استحقت فرنسا الفوز بكأس العالم، 
ــرام  واســتــحــقــت كــرواتــيــا تــقــديــر واحــت
الــعــالــم، قــدم الــكــروات كــرة نموذجية 
جــمــاعــيــة، وعـــــروض قــويــة وفــرضــوا 
سيطرتهم وسطوتهم فى كل مباريات 
المونديال ولكن التوفيق حالف نجوم 
الفرنسى، واستحق مــودريــتــش كابتن 
كرواتيا لقب أفضل العب فى مونديال 
روسيا ألنه لم يقدم عروضا قوية ولم 
يكن هــو األكــثــر مــجــهــودا فــى البطولة 
فقط ولكنه قاد فريقه ببراعة ويمتلك 
مقومات القائد التى أظهرت منتخب 
بالده بهذا الشكل وكان العامل الرئيسى 

فى فوز فريقه بفضية المونديال.
وشهدت كــأس العالم 2018 أرقاما 
ــا أكثر  ــه قــيــاســيــة جــديــدة وأهــمــهــا أن
البطوالت على مــدى التاريخ تسجيال 
لــأهــداف، وهــو مــا جعلها واحـــدة من 
أفــضــل الــبــطــوالت وأمتعها خــاصــة أن 
ــارة، وشهد  ــ األهـــداف هــى المتعة واإلث
الــمــونــديــال أحــــداث إيــجــابــيــة وسلبية 
ولكن إيجابياتها أكــثــر، حيث فرضت 
الكرة الجماعية نفسها واختفى النجم 
األوحــــد ولــذلــك لــم نــســتــغــرب خــروج 
ميسى ورونالدو مبكرا وخرجت أيضا 
كــل الــفــرق الــتــى اعتمدت على النجم 
األوحــــد، وكــانــت »الــطــريــقــة العلمية« 
ــعــب الـــجـــديـــد، حيث  ــل هـــى طــريــقــة ال
اعتمد المدربون على العلم التدريبى 
وهـــو رفـــع مــعــدالت الــلــيــاقــة، وتحليل 
أداء الفرق المنافسة لمواجهة مراكز 
الــقــوة والضعف فيها، وهـــذا مــا جعل 
فريق مثل كرواتيا يبهر العالم ويصعد 
لنهائى المونديال ألول مرة فى تاريخه، 
وفى الوقت الــذى يطبق فيه العالم كل 
الــطــرق العلمية فــى كــرة الــقــدم مــازال 
ــكــرة الــمــصــرى يــديــر اللعبة  ــحــاد ال ات
والــمــســابــقــات بــالــعــشــوائــيــة والــفــهــلــوة 
والمصالح الشخصية، عفوا جماهير 
الــكــرة المصرية ال تنتظروا عقوبات 
ضد اتحاد الكرة الفاشل  وال تنتظروا 
أى تــطــويــر لــلــكــرة فــى مــصــر وسنبقى 
غارقين فى الفساد الكروى والعشوائية 
والمجامالت الشخصية، وكأنه مكتوب 
على الجماهير المصرية أن تعيش فى 
مستنقع الفشل الكروى وتخرج من أزمة 
لتدخل فى صدمة، متى نرى الكرة فى 
مصر تــدار بالطرق العلمية والخطط 

المستقبلية؟ ارحمونا يرحمكم الله.
¿ الـــكـــرة الــمــصــريــة لـــم تــتــعــلــم من 
المونديال سوى أســوأ ما فيه، وأصبح 
العبو المنتخب نجومنا فــى الخراب 
والــدمــار وتــمــرد العبو المنتخب على 
ــم مـــن أجـــل جمع  ــزازهـ ــتـ أنــديــتــهــا وابـ
ــمــرض »صــرع  ــوا ب ــب الــمــاليــيــن، وأصــي
ــأن مــاليــيــن  ــ ــوس الـــمـــاليـــيـــن«  وكـ ــ وهـ
ــات الــتــى لهفوها لــم تكفيهم،  اإلعــالن
لأسف أن المصريين دائما ال يتعلمون 
وال يــأخــذون إال أســوأ مــا فــى األشياء 
فــقــط، ويــبــقــى الـــســـؤال: لــمــاذا يتمرد 
طــارق حامد وسعد سمير وعلى جبر 

وشيكاباال على أنديتهم؟
¿ صفقات الزمالك هى األفضل هذا 
الموسم، واستطاع مرتضى منصور أن 
يضم أفضل الالعبين خاصة التونسى 
ساسى والمغربى أحـــداب، وإبراهيم 
حسن وبهاء مجدى، فى الوقت الذى 
ــى الــمــنــافــس صفوفه  ــم يــدعــم األهــل ل
بصفقات مميزة هذا الموسم مما يشعل 

المنافسة على قمة الدورى.
¿ أكــررهــا للمرة المليون أن وجــود 
نادى األهرام وصاحبه تركى الشيخ  فى 
مصلحة االستثمار الرياضى المصرى، 
ــمــرد الــالعــبــيــن الــمــبــتــزيــن،  وكــشــف ت
ــوال  ــ ــمــرار ضــخ األم وأعــتــقــد أن اســت
العربية يخدم البنية التحتية للرياضية 
ويخدم االقتصاد المصرى وهذا األهم 

ألننا ليس لدينا كورة أصال.

رأى

ضحايا مونديال روسيا »على كل شكل ولون«

الفيفا يبدد حلم مصر الستضافة مونديال 2030 

يبدو أن حظوظ مصر فى المنافسة على استضافة نهائيات 
كأس العالم المقرر إقامتها عام 2030 ستكون ضعيفة إلى حد 
كبير، وهــو ما عكسته تصريحات أطلقها السويسرى جيانى 

إنفانتينو رئيس االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«.
ويميل رئيس السلطة الكروية األولــى فى العالم لمنح شرف 
تنظيم مونديال 2030 إلــى ملف مشترك بين أكثر من دولــة، 
بالنظر إلى أن تلك النسخة ستشهد مشاركة 48 منتخًبا وليس 
32 منتخب كما هو قائم حالًيا، وهــو ما يعنى الحاجة لمزيد 
من االســتــادات ومالعب التدريب والمرافق الحيوية األخــرى 
ــفــرق الــمــشــاركــة فيها وكــذلــك آالف  المرتبطة بالبطولة وال

المشجعين الذين سيحضرون لمتابعة مبارياتها.
وكــان إنفانتينو قد أعــرب صراحة عن ترحيبه بفكرة ترّشح 
ــونــس- الــجــزائــر- المغرب«  ملف ثــالثــى عــربــى مــكــون مــن »ت

الستضافة مونديال 2030.
وعلّق إنفانتينو بأن فكرة الترشح »فكرة جيدة« ، 
مشيًرا إلى أن تقديم الملف العربى المغربى 
لن يتسبب فى مشكلة بعد أن نال الثالثى 
ــات المتحدة وكــنــدا والمكسيك«  ــوالي »ال

شرف تنظيم كأس العالم 2026، وهى النسخة األولى التى سيتم 
فيها زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخًبا.

وأشــار رئيس االتــحــاد؛ إلــى امكانية طــرح الملف ، حيث لن 
يتعلق األمــر باتحادين ينتميان إلى منطقتين مختلفتين؛ الفًتا 
إلى ضخامة الدورة التى ستضم 48 فريًقا، وهو ما يؤكد بحسب 
قول إنفانتينو على حاجة الدول المستضيفة للمونديال لمالعب 
ومرافق وهياكل وبنى تحتية مالئمة، حيث يتنافس مع الملف 

المغربى المقترح ملف »أوروجواى وباراجواى واألرجنتين«.
كما أّكد على انفتاح االتحاد لكل األفكار واالقتراحات ، وستتم 
دراســة جميع الترشيحات بالتواصل مع الهيئات المختصة، 

متوّقًعا اقتراح الكثير من ملفات الترشيح.
وتؤكد تلك التصريحات أن الملف المصرى المنتظر تقديمه 
ستكون حظوظه متالشية بشكل شبه تام ، فى ظل عدم قناعة 
الفيفا بفكرة التنظيم المنفرد للبطولة بعد زيادة عدد المنتخبات 

المشاركة بها.
وتجدر اإلشارة إلى أن روسيا أنفقت نحو 683 مليار روبل أى 
ما يقرب من 12 مليار دوالر على التجهيزات الستضافة النسخة 
الـــ21 من النهائيات العالمية، مما جعل هذه المبالغ هى أعلى 
تكاليف تم انفاقها للتجهيز للمونديال حتى منذ انطالق البطولة 

عام 1930م وحتى اآلن.

المونديال الروسى فصل جديد فى مسلسل 
تألق »الدماء العربية« مع األجانب

شهدت بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا، 
العديد من المفاجآت، فى ظل خروج منتخبات كبيرة من 

المنافسة.
ــروســى شــهــد عــلــى نــهــايــة مــســيــرة بعض  الــمــونــديــال ال
الالعبين ، وقضى على قلة من المدربين، الذين لم يقدموا 

المنتظر منهم مع منتخباتهم.
ماسيكرانو

أعلن خافيير ماسكيرانو العب خط وسط منتخب 
األرجنتين، اعتزاله الدولى عقب خروج منتخب بالده 

من البطولة بدور الستة عشر.
وودع المنتخب األرجنتينى البطولة بعد الهزيمة 
مــن فرنسا بــأربــعــة أهـــداف مقابل ثــالثــة ، ليودع 
ميسى ورفاقه المونديال مبكًرا، ويعلن قائد التانجو 

اعتزاله الدولى.
أندريس إنييستا

العــب خط وســط المنتخب اإلسبانى أندريس 
إنييستا أو كما ُيلقبه عشاقه الرسام ، أعلن اعتزاله 
الدولى عقب خروج منتخب بالده من دور الستة 

عشر بعد الهزيمة من روسيا بركالت الترجيح.
الالعب الدولى اإلسبانى جلب لمنتخب بالده 
كــأس الــعــالــم 2010، بعد الــهــدف الـــذى أحــرزه 
فــى نهائى الــمــونــديــال أمـــام هــولــنــدا، ولــكــن جاء 
الــمــونــديــال الــروســى ليكتب نــهــايــة رحــلــة نجم 

برشلونة  السابق على المستوى الدولى.
هوندا

أعلن كيسوكى هوندا العــب منتخب اليابان 
اعتزاله اللعب الــدولــى عقب الــخــروج من ثمن 
ــام بلجيكا فــى مــبــاراة  نــهــائــى كـــأس الــعــالــم أمـ

درامية.
هــونــدا يعتبر نجم اليابان األول ، إذ يلعب 
بمركز الجناح األيــمــن وســجــل 48 هــدًفــا فى 

100 مباراة دولية، ولكن جاء المونديال الروسى ليعلن نهاية 
الالعب على الصعيد الدولى.

مدربون لم يعرفوا النجاح
هيكتور كوبر

المدرب األرجنتينى هيكتور كوبر فشل فى قيادة منتخب 
مصر لتخطى دور المجموعات، ليرحل عن تدريب الفراعنة 

بعد األداء الضعيف الذى قدمه بالمونديال الروسى.
وتــذيــل المنتخب المصرى مجموعته بعدما فشل فى 
حصد أى نقطة إذ خسر فى الثالث لقاءات أمام السعودية 

وروسيا، وأوروجواى.
وبالرغم من تأهل الفراعنة تحت قيادة كوبر إلى كأس 
العالم بعد غياب 28 عاًما، إال أن ذلك لم يشفع لأرجنتينى، 

ليعلن اتحاد الكرة المصرى فسخ التعاقد معه.
خورخى سامباولى

شنت الجماهير األرجنتينية هجوًما عنيًفا على خورخى 
سامباولى المدير الفنى للمنتخب األرجنتينى ، بعدما قدم 

أداء ضعيًفا مع التانجو بكأس العالم.
ووصل المنتخب األرجنتينى لدور الستة عشر بصعوبة 
بالغة كثان مجموعة قبل الخسارة من فرنسا بأربعة أهداف 

مقابل ثالثة.
ــحــاد األرجنتينى ثقتهم فى  وبــالــرغــم مــن تجديد االت
المدرب، ولكن شهد المونديال الروسى نهاية سامباولى 

كمدرب ناجح حقق النجاحات مع إشبيلية اإلسبانى.
نبيل معلول 

قرر نبيل معلول المدير الفنى للمنتخب التونسى تقديم 
استقالته من تدريب نسور قرطاج، بعدما فشل فى قيادتهم 

لتخطى دور المجموعات بكأس العالم.
واحتل المنتخب التونسى المركز الثالث فى مجموعته 

بفوز وحيد على بنما وهزيمتين من بلجيكا وانجلترا.
وانتهت رحلة معلول مع نسور قرطاج ، إذ أكد المدرب 
التونسى أنه كان يطمح فى الوصول لدور الستة عشر ولكن 
لم يحدث ذلك مما جعله يطلب فسخ التعاقد منًعا إلحراج 

االتحاد التونسى لكرة القدم.

ــى مــصــر،  ــرب ــع جـــاء خــــروج الــربــاعــى ال
السعودية، تونس والمغرب من الدور األول 

من النسخة  الـــ21 
ــأس  ــة ك ــطــول ــن ب مـ
ــم لــتــشــكــل  ــ ــال ــ ــع ــ ال
صدمة كبيرة  لكل 
ــيــة  ــعــرب األمـــــــال ال
ــت تحلم  ــان ــى ك ــت ال
ــل ببلوغ  ــ عــلــى األق
ــالع هــذا  ــد أضــ أحـ
ــى  ــ الـــــربـــــاعـــــى إل
ــي،  ــانـ ــثـ الــــــــدور الـ
خــاصــة مــع تــواجــد 
هــذا الــعــدد الكبير 
ألول مــــــــرة فــى 
تــاريــخ المشاركات 

العربية.
ــم مــن  ــرغــ ــ ــال ــ  وب
هـــــــذه الـــصـــدمـــة 
الــــــتــــــى الزالـــــــــت 
تــحــزن الجماهير 
الـــعـــربـــيـــة، إال أن  
ــادة  ــعـ ــسـ ــض الـ ــعـ بـ
ظــلــت تــرتــســم على 
ــوه الــكــثــيــر من  وجــ
المتابعين مصدرها 
ــد  ــشــدي ــق ال ــألـ ــتـ الـ
الــذى أظهره بعض 
ــجــوم أصــحــاب  ــن ال
األصول العربية مع 
منتخبات أوروبــيــة 

عريقة.
وتــــســــتــــعــــرض 
»صـــوت الماليين« 
ــوم  ــجــ ــ ــن ــ أبــــــــــرز ال
ــول  أصــحــاب األصـ
ــة والـــذيـــن  ــي ــرب ــع ال
ــل  ــراحــ ــ ــوا م ــ ــغ ــ ــل ــ ب
ــة فـــى  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
منافسات مونديال 

روسيا…
كيليان مبابى

النجم الفرنسى 
ــى  ــلـ األبــــــــــــــــرز عـ
ــى  اإلطــــــــــــــــالق فـ
ــذى  ــ ــولـــة، ال ــبـــطـ الـ
ــة  ــونـ ــقـ أصــــبــــح أيـ
منتخب الديوك هو 
أحد الالعبين ذات 
األصـــــول الــعــربــيــة 
وقـــد ال يـــدل اســم 
ــاح الــمــنــتــخــب  ــنـ جـ
ــى عــلــى  ـــسـ ـــرن الـــف
أيـــه أصـــول عربية 
ــده  ــ ــًرا ألن وال ــظـ نـ
ــان مـــهـــاجـــًرا من  ــ ك
ــرون إلـــى  ــيـ ــامـ ــكـ الـ

فرنسا، لكن والدة الالعب جزائرية األصل 
وتدعى فايزة لعمارى.

عــادل رامــى مدافع المنتخب الفرنسى ، 
والمولود فى الـــ27 من ديسمبر عام 1985 

بمدينة باستيا الفرنسية ، وهــو العب 
فرنسى مــن أصــول مغربية،  ويلعب 

ــادى مــارســيــلــيــا، حيث  حــالــًيــا فــى نـ
انتقل إليه صيف عام 2017 قادًما 

من نادى إشبيلية اإلسبانى.
وكما يتضح جلًيا من اسمه ولد 
ألبوين حضرا من المغرب إلى 
فرنسا، حيث استقرا بجزيرة 

كورسيكا الفرنسية
نبيل فقير

ولد نبيل فقير فى الـــ18 من 
يوليو عام 1993 فى مدينة ليون 
الفرنسية، لوالدين جزائريين 
انتقال مــن موطنهما األم إلى 
مدينة ليون الفرنسية حيث ال 
يـــزال يلعب لفريقها أولمبيك 

ليون حتى اآلن
ــاب قــوســيــن  ــ وكـــــان فــقــيــر ق
ــى مــن تمثيل المنتخب  أو أدنـ
ــام 2015 حيث  الــجــزائــرى عـ
انضم بالفعل للفريق لمواجهتين 
وديتين ضد عمان وقطر إال أنه 
انسحب قبل المباراتين لينضم 
لمعسكر المنتخب الفرنسى 
لمالقاة الــبــرازيــل والــدنــمــارك 

خالل نفس الفترة.
مروان فيالينى

ــط منتخب  ــب خـــط وسـ العـ
بلجيكا، هو ابن عبد اللطيف 
فيالينى، حارس مرمى سابق 
ــاء الــبــيــضــاوى  ألنـــديـــة الـــرجـ

وحسنية أغادير المغربيين.
الــطــريــف أن فيالينى األب انتقل 
للعيش ببلجيكا بعدما وقع على عقد 
ــادى راســيــنــغ ميشالن  ــن لــالنــضــمــام ل
حينما كان ال يزال العًبا ولكن الصفقة 
لــم تكتمل بعد رفــض الــنــادى المغربى 
إرســـال أوراق انتقال الــالعــب فــى آخر 

لحظة.
فــقــررعــبــد اللطيف فيالينى البقاء 
فــى بلجيكا والعمل كسائق للحافالت 
حيث ولد وترعرع ابنه مــروان بضاحية 

إيتيربييك بالعاصمة بروكسل.
ناصر الشاذلى

ولد الشاذلى ألبوين مغربيين بمدينة 
لييج البلجيكية وبالفعل لعب مــبــاراة 
ودية غير رسمية لمنتخب المغرب قبل 
أن يغير وجهته ويتجه لتمثيل المنتخب 
ــذى بقى بألوانه منذ عام  البلجيكى ال

2011 وحتى اآلن
دريس ميرتنز

ولـــد ميرتنز فــى الــســادس مــن مايو 
عام 1987 فى مدينة ليفين فى بلجيكا، 
وهــو العــب بلجيكى مــن أصــول مغربية، 
وبــدأ مسيرته الكروية فى أكاديمية نادى 
أندرلخت للشباب، ويلعب حالًيا مع نادى 

نابولى اإليطالى.
وهناك العديد من الالعبين ذو األصول 
العربية شــاركــوا فــى المونديال لــم تظهر 
منتخباتهم بــــاألداء الــجــيــد الـــذى توقعه 
البعض لهم ويأتى فى مقدمة هذه األسماء 
سامى خضيرة نجم المانشافت ودينيس 

زكريا العب المنتخب السويسرى.

فيالينى

فقير

مبابى

كوبر

إنفانتينو

حماس الشباب قاد الديوك إلسقاط 
الكروات فى نهائى موسكو

ســطــرت فــرنــســا فــصــاًل جـــديـــًدا فــى سجل 
نجاحاتها الكروية بعدما توجت بلقب بطولة 
كأس العالم بعد فوزها على كرواتيا فى نهائى 

مونديال روسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وبفضل جهود النجم الــواعــد كيليان مبابى 
)أفــضــل العــب شــاب فــى الــبــطــولــة(، وزمــالئــه 
انــطــوان جريزمان وبــول بوجبا والعــب الوسط 
المميز نجولو كانتى وباقى عناصر الفريق تمكن 
المنتخب الفرنسى من محو ذكرى خسارته لقب 
بطولة أمم أوروبا »يورو« 2016، والتى فرط فى 
لقبها على أرضه أمام منتخب البرتغال، ليعوض 
جماهيره بإنجاز أكبر سيتربع الفرنسيون من 
خالله على عرش الكرة العالمية ألربع سنوات 

مقبلة.
وخاضت الديوك الفرنسية مونديال روسيا 
بتشكيلة شابة )ثــانــى أصغر معدل أعــمــار فى 
مــونــديــال 2018(، متحمسة، صلبة دفــاعــًيــا، 
مبتكرة هجومياً، حاسمة فى الضربات الثابتة، 
وبــعــزيــمــة قــويــة منحت مشجعيها لــقــبــاً ثانياً 
بالتزامن مع إحيائهم الــذكــرى العشرين للقب 
األول، واستناًدا على خبرة النهائى المونديالى 
الثالث بعد 1998 و2006 الــذى خسرته أمام 

إيطاليا.
ومــن بين المرشحين الكبار لحصد اللقب 
العالمى كانت فرنسا الوحيدة التى صمدت، 
حيث خرجت حاملة اللقب ألمانيا مــن الــدور 
األول، وودعت األرجنتين ونجمها ليونيل ميسى 

ــد الــديــوك  الــبــطــولــة مــن ثــمــن الــنــهــائــى عــلــى ي
الفرنسية، وخرجت إسبانيا من الدور نفسه على 
يد روسيا المضيفة، وأُقصيت البرتغال بقيادة 
نجمها كريستيانو رونالدو من الدور نفسه أمام 
األوروجواى، فيما انتهى مشوار سحرة البرازيل 

على يد الجيل الذهبى البلجيكى.
وبـــال شــك أصــبــح الــمــديــر الــفــنــى لمنتخب 
ــوك ديــديــيــه ديــشــامــب هــو رجــل المرحلة  ــدي ال
ــذى رفــع الــكــأس عام  لفرنسا اآلن، فالقائد ال
1998 فــى ملعب ســتــاد دو فــرانــس، كالعب، 
أصبح الثالث فقط فى التاريخ الذى يقوم بذلك 

»فرنسا« تبدأ 
والية جديدة على 

»عرش« الكرة 
العالمية

كالعب ومـــدرب. حيث انضم 
بتتويجه بلقب مونديال روسيا 
إلى البرازيلى ماريو زاجالو 
)1958 و1962 كــالعــب، 
و1970 كــمــدرب( واأللمانى 

فرانز بكنبارو )1974 كالعب 
و1990 كمدرب(. وبهذا اإلنجاز 

عـــزز ديــشــامــب مكانته كــمــدرب 
ــاجــح، وتــمــكــن مــن تــعــويــض خيبة  ن

خسارة نهائى كأس أمم أوروبــا 2016 
على أرضه أمام البرتغال.

وحققت ثمانية منتخبات اللقب العالمى 
ــواى 1930،  منذ النسخة األولــى فى األوروجــ

ــى على  ــ ــمــرة األول منها فــرنــســا حــيــث كــانــت ال
أرضها عــام 1998، والثانية كانت على أرض 

الروس فى 2018.
يــذكــر أن المنتخبات الفائزة 
بــألــقــاب بــطــوالت كــأس العالم 
عبر التاريخ طبقا لعدد مرات 
ــبـــرازيـــل )5(  الـــفـــوز هـــى الـ
مرات أعــوام 1958 - 1962 

 2002 - 1994 - 1970 -
وإيــطــالــيــا )4( 1934 - 1938 - 1982 - 
2006، وألمانيا )4( مــرات أعـــوام 1954 - 
1974 - 1990 - 2014، أوروجـــواى مرتين 
عــامــى 1930 - 1950 واألرجــنــتــيــن مرتين 
عامى 1978 – 1986، وفرنسا مرتين عامى 
1998-2018، ومــرة واحــدة لكل من إنجلترا 

عام 1966، وإسبانيا 2010.

 ضياء خضر
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عالمات استفهام عديدة تقف حائرة أمام بعض الوقائع التى احتلت صدارة 
االهتمام الشعبى والرسمى فى األيام القليلة الماضية، جميعها فتح الباب أمام 

اللجان اإللكترونية التى وجدت مناخًا خصبًا يتيح لها ترويج األكاذيب والشائعات 
لتوسيع دائرة التشكيك فى كل شىء، باعتبار أن الشائعات جزء من آليات حروب 

الجيل الرابع، بهدف تنمية الشعور بفقدان الثقة فى الدوائر المعنية بإدارة شئون 
الدولة والتحريض ضدها، لكن الغريب فى األمر أن المواقع اإلخبارية التابعة 

لمؤسسات صحفية وإعالمية محلية كبيرة، أؤكد مرة أخرى، مؤسسات صحفية 
وإعالمية محلية كبيرة، انساقت وراء شائعات الفيسبوك، بل راحت تفتح باب 

المزاد فى نشر ما لذ وطاب من أخبار وتصريحات ليس لها مصدر، سوى أوهام 
محرريها، وتحولت تلك المواقع بقدرة قادر إلى منصات افتاء، بما يشير إلى أن 

القائمين على إدارتها فقدوا قدرتهم على التعامل مع األحداث، حيث تم تجاهل 
أبسط المعايير المهنية فى التعامل مع األخبار التى يتلقفها الرأى العام فى 

محاولة من جانبه للتعرف على كواليس ما جرى فى العديد من القضايا والوقائع 
التى أثارت القلق ويؤكد فى نفس الوقت أن القائمين على إدارة المشهد الصحفى 
واإلعالمى ليس لديهم حس بالمسئولية الوطنية، فى مرحلة تحتاج إلى تكاتف 

الجهود من أجل بناء هذا الوطن. 

سيد سعيد يكتب:

المواقع اإلخبارية 
تراجعت عن االستمرار 
فى نسج الروايات بتكذيب 
ما اعتبرته قبل يومين 
انفرادات صحفية لها

إعالن الداخلية عن تفاصيل 
جريمة أطفال المريوطية 

لطمة قاسية على وجوه مروجى 
األكاذيب وصفعة لصحافة الفبركة

جنراالت الفيسبوك خرجوا بشائعات عن براءة رئيس مصلحة الجمارك للتشكيك 
فى الجهاز الرقابى الذى حمل على عاتقه تطهير المؤسسات من الفاسدين

كل الجرائم ناتجة عن تفشى 
الفساد األخالقى سواء كان ألفراد 

أو مجموعات يمثلون شبكات 
مصالح كما أن اإلهمال فى مرافق 

الدولة يمثل فسادًا أكبر 

التوزيع مؤسسة األهرام

داهــمــتــنــا 
حـــزمـــة مـــن األحــــــداث، 
جميعها مزعج ومخيف، امتزجت فيها 
وقائع فساد بحوادث أخرى جراء اإلهمال الذى تفشى 
فــى العديد مــن مــرافــق الــدولــة، مـــرورا بجرائم غريبة 
ناتجة عن تدنى أخالقى، األمر الذى فتح الباب لتنامى 
وتيرة الخوف، خاصة بعد أن وجدت اللجان اإللكترونية 
الموجهة ضالتها فــى توسيع دائـــرة التشكيك فــى كل 
شىء، باعتبار أن الشائعات جزء من آليات حروب الجيل 
الرابع، بهدف فقدان الثقة فى الدوائر المعنية بــإدارة 
شئون الدولة والتحريض ضدها، وهــذا ال يعنى إعفاء 
تلك الدوائر ذاتها من المسئولية فى تنامى الشائعات، 
فهى اتخذت البطء وسيلة أبدية وشعارا رئيسيا، فى 
التعامل مع األحداث المهمة، حيث لم يخرج أى متحدث 
رسمى بأى وزارة من الذين يتقاضون عشرات اآلالف من 
الجنيهات مكافآت شهرية، بإصدار بيان أو تصريح فور 
حدوث أى واقعة لتهدئة األمور، يشير فيه على األقل إلى 
تأكيد ما تبثه الفضائيات الخارجية والمواقع اإلخبارية 
أو نفيه جملة وتفصيال، لكن المتحدثين الرسميين ال 
يستطيع أى منهم التصدى لمواجهة ما تبثه الوسائل 
المختلفة إال بعد أن تصدر له التعليمات، ألنه ببساطة 
ال يعلم شيئا عن الحدث، مثله مثل الرأى العام بالضبط، 

وهذه مصيبة كبرى ولو كنتم ال تعلمون.
لو توقفنا أمام بعض األحداث التى جرى تداولها خالل 
األسبوع الماضى، بصورة مربكة وبدون معلومات رسمية 
حولها، سنجد أن االفــتــاء حولها صــار أشبه بالعالمة 
التجارية، كــل صاحب صفحة يكتب بوست عشوائى 
يروجه كأنه خبر حصرى خاص به، سرعان ما يتحول 
إلى خبر صحفى، تتباهى المواقع فى التهليل له باعتباره 
انفراداً، حدث هذا فى التعامل مع الحريق الذى نشب 
فى محيط مطار القاهرة الدولى، وفى واقعة الرشوة 
التى تورط فيها رئيس مصلحة الجمارك، وفى جريمة 
أطفال المريوطية، وما جرى تداوله عن هــروب رئيس 
بنك سي آى بى باإلسكندرية بـ180 مليون جنيه، وحادثة 

مترو األنفاق فى المرج وقطار البدرشين و.. و... إلخ.
ــل هـــذه الــجــرائــم نــاتــجــة عــن تفشى الفساد  نــعــم ك
األخالقى سواء كان ألفراد أو مجموعات يمثلون شبكات 
مصالح، كما أن اإلهمال فى مرافق الدولة يمثل فساًدا 
من نوع خاص جًدا، له أباطرة يديرونه باحتراف، ويدفع 
ثمنه بسطاء ال حول لهم وال قوة فى العديد من المرافق 
من المترو إلى السكة الحديد، ففى واقعة الرشوة خرج 
الخبر بصورة تعلن عن الجريمة، إلــى هنا يبدو األمر 
ــا.. لكن ســرعــان مــا تحول اإلعـــالن المبدئى عن  عــادًي
واقعة بعينها إلى مــادة دسمة، تتداولها صفحات عدة، 
بعضها يخرج يؤكد ويهلل وأخرى تنفى وتعزف على وتر 
شــرف ونزاهة الرجل، وكــال الفريقان ال يملك معلومة 
واحــدة تقترب من الحقيقة، الكل سار فى طريقه، دون 
األخذ فى االعتبار، أن الرقابة اإلداريــة ال تعمل بصورة 

عــشــوائــيــة، فهى ال تتحرك إال وفــق معلومات موثقة 
وإجــراءات قانونية، تسبق عملية القبض على المرتشى 
أو المرتشين، تبدأ بــإذن النيابة العامة بالضبط وإذن 
قضائى بتسجيل المكالمات وتوثيق الواقعة بالصوت 
والــصــورة، فضال عن الكثير من اإلجـــراءات القانونية 
والقضائية، لكن جنراالت الفيسبوك خرجوا بشائعات 
عن براءته فى إشارة للتشكيك فى الجهاز الرقابى الذى 
حمل على عاتقه تطهير المؤسسات مــن الفاسدين، 
وما تم ضبطه خالل الشهور الماضية يؤكد أن اإلرادة 
السياسية توافرت للقضاء على غول الفساد الذى التهم 
بين فكيه األخضر واليابس وأن ضباط الرقابة اإلدارية 
ساهرون على حماية البلد من هذا الغول الــذى ينهش 
مثل اإلرهــاب فى جسد البلد، سقط وزراء ومحافظون 
ورؤســاء شركات، وتم ضبط العديد من القضايا بعيدا 
عن تهليل المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعى 

التى تمثل شائعاتها طعنات متتالية فى االستقرار.
إن جــرائــم مــواقــع التواصل االجتماعى والسوشيال 
مــيــديــا، ال بــد وأن تــوضــع محل نــظــر، فجرائمها تثير 
القالقل وتبعث على الغضب، خاصة جمهور المتلقين ال 
يجد البديل عنها، وهذا يدفع للقول بأن تباطؤ الحكومة 
فى التعامل مع الوقائع يحتاج أيًضا أن يوضع محل نظر، 
خاصة إذا علمنا أن الفضائيات المتربصة ال تتورع فى 
تزكية الشائعات، حتى تتحول فى أذهــان الغالبية إلى 
وقائع حقيقية ال تقبل الشك، حتى ولو ظهرت الحقيقة 
جلية ولنا فى جريمة أطفال المريوطية خير دليل على 
هذا، حيث خرجت الشائعات تقول إنهم مخطوفون من 
قبل عصابة تتاجر فى األعضاء البشرية، وتارة يقولون 
إنهم أفارقة، المثير فى األمــر أن الحكايات والقصص 

الوهمية الناتجة عن خيال رواد الفيسبوك ومحررى 
المواقع اإلخبارية، تحولت إلى معلومات وخيوط تفتح 
باب التكهن لما هو أبعد من ذلك، الكل راح يدلى بدلوه 
فتحول الجميع خبراء فى الطب الشرعى وفنون التشريح 
وضباط مدربين على اقتناص المعلومات، بدون انتظار 
لما تسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التى يجريها 
الجهاز األمنى المسئول عن أمن المجتمع وحمايته من 

العبث والفوضى.
ــمــواقــع اإلخــبــاريــة عن  ــان الفــًتــا للنظر تــراجــع ال كـ
االستمرار فى نسج الروايات، وراحت تكذب ما اعتبرته 
قبل يومين انفرادات صحفية لها، وذلك بعد أن توصلت 
أجهزة البحث والتحرى إلى الجناة، كان إعالن الداخلية 
عــن التفاصيل مريحا لــلــرأى الــعــام الـــذى يــتــابــع، وفى 
نفس الوقت لطمة قاسية على وجوه مروجى األكاذيب، 
وصفعة على وجه القائمين على إدارة الصحف والمواقع 
ــان لها  اإلخــبــاريــة الــتــى فــقــدت مصداقيتها، هــذا إن ك
مصداقية من األساس، فالصحافة يا سادة يا كرام عليها 
تحرى الدقة حتى ال يصاب المجتمع بالفزع، فالجهات 
األمنية كشفت تفاصيل جريمة »أطــفــال المريوطية« 
التى شغلت الرأى العام خالل األيام الماضية وأكدت أن 
اإلهمال هو السبب وأنهم ليسوا أشقاء كما زعمت بعض 
الصحف والمواقع اإلخبارية كما أن تقرير الطب الشرعى 
أكــد أنــه لم تحدث سرقة أعضاء بشرية، الجريمة من 
الناحية الرسمية ووفــق تحقيقات الجهات المختصة 
تشير إلــى أن 5 متهمين وراء ارتكابها، وأن الضحايا 
ــراء حــريــق داخـــل شقة بمنطقة  تــعــرضــوا لالختناق جـ
الطالبية، وأن المتهمين تخلصوا من جثثهم بتلك الطريقة 
خوًفا من المساءلة القانونية، كما ذكرت التحقيقات، أن 

شهود العيان الذين استمعت ألقوالهم أكــدوا سماعهم 
نباح كــالب ضالة حــول أكياس ســـوداء، ما دعــا الجميع 
ــراب ليكتشفوا جثث األطــفــال، وســرعــان ما  ــى االقــت إل
أبلغوا الشرطة، وأن مناظرة الجثث دلت على وجود آثار 
حريق كما أوضحت التحقيقات أنه بفحص أجهزة األمن 
لبالغات المتغيبين تبين عــدم وجــود بالغات باختفاء 
أطفال فى دائــرة قسمى شرطة الطالبية والعمرانية، 
نطاق مكان العثور على الجثث.. هذا كله كان يدور فى 
إطــار من المسئولية بعيًدا عن الهوس وادعــاء المعرفة 

التى سيطرت على أذهان المتعاملين مع الجريمة.
ــارت إلـــى أن مــنــاظــرة جثث  التحقيقات نفسها أشــ
األطــفــال تبين مــن خاللها عــدم وجـــود ســرقــة أعضاء 
بشرية، حيث لــم يتبين بقر البطون أو آثـــار عمليات 
جراحية، وتبين أن الجثث الـ3 فى حالة تعفن، لذا فإن 
النيابة العامة من جانبها اتخذت قرارات عدة لكشف لغز 
الواقعة، ومن بينها تحاليل الطب الشرعى لبيان سبب 
وفاة األطفال، فضالً عن فحص كاميرات المراقبة فى 
األماكن المحيطة بمكان الواقعة، بالنظر إلى كل تلك 
المعلومات، يمكن التأكيد على أن أجهزة األمن حسمت 
الجدل فى كل ما يتعلق بالقضية التى تحول فيها الكافة 

إلى خبراء.
وإذا انتقلنا إلى الواقعة التى جعلت منها قنوات تميم 
وأردوغــــان »مــنــدبــة« للتشكيك فــى  قـــدرة الــدولــة على 
حماية منشآتها، بل وذهبت إلى مناح  تثير  السخرية من 
ترويجها، باعتبار أن الواقعة مدبرة وتعبر عن الغضب 
من المؤسسات، أتحدث عن حريق مخازن فى مصنع 
الكيماويات بمنطقة الهايكستب على طريق السويس، 
البداية بوست على إحدى صفحات الفيسبوك، يتساءل 

كاتبه عن سبب انفجار سمع دويــه سكان مدينة نصر 
والشروق، والمناطق المحيطة بمطار القاهرة الدولى، 
على الفور أصبح التساؤل خبرا رئيسيا يحتل صدارة 
الفضائيات الخارجية المشبوهة، راحت تتناوله بالتحليل 
المغرض لتوسيع دائرة التكهن، وأعقب ذلك تصريحات 
متضاربة مــن مسئولين مختلفين، فكل مسئول ينفى 
حدوثه فى دائــرة اختصاصه وكأن الدولة جزر منعزلة، 
حــدث هــذا بــدون االلــتــفــات لغرض الشائعات، عندما 
جرى تداول أحاديث متناثرة عن توقف المالحة الجوية 
فى مطار القاهرة الجوية، تارة ألن الحريق فى خزانات 
الوقود بالمطار وتارة أخرى ألن االنفجار داخل المطار، 
فماكينة الشائعات دارت ولم تجد من يوقف سيل التدفق 

العشوائى للمعلومات الضارة.  
ــم تــتــوقــف عــن بث  الــغــريــب أن الــســوشــيــال مــيــديــا ل
األخبار غير الحقيقية والمواقع اإلخبارية راحت تنقل 
بــال رؤيــة مــن مــصــادر ال تدقق فــى معلوماتها لتحقيق 
ــفــراد، أمــا اإلعــالم المصرى  الكسب الجماهيرى واالن
الخاص والحكومى فهو خارج الحدث تماًما، ربما تكون 
األمـــور هــدأت بعد تـــداول معلومات تفيد بــأن القوات 
المسلحة دفعت بــســيــارات إطــفــاء، وعــدد مــن عناصر 
ــقــاذ واإلخــــالء، للمعاونة فــى إطــفــاء حــريــق شركة  اإلن
البتروكيماويات، ما ساهم فى السيطرة عليه، وتبع ذلك 
تصريح رسمى يدل على االلتزام بالمسئولية ألنه بدد 
مساحة الضبابية التى غطت على الحدث، حيث جاء 
تصريح المتحدث العسكرى يؤكد أن حــادث االنفجار 
وقع خــارج مطار القاهرة فى خزانات المواد البترولية 
الخاصة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، نظًرا 
الرتفاع درجة حرارة الجو، وتم الدفع بسيارات الحماية 
المدنية للسيطرة على الحريق الناتج، وهذا بدوره ينفى 
وقــوع أى انفجار بمطار القاهرة أو بمينائها أو محطة 
الــوقــود وينفى شائعة االنــفــجــارات داخــل أســوار مطار 
القاهرة، ويؤكد أن حركة المالحة الجوية منتظمة وال 

عالقة لها بالحادث.
المثير للغثيان أن المواقع اإلخبارية ووسائل اإلعالم 
المحلية استعانت بمواقع التواصل االجتماعى واعتبرت 
ــدل عــلــى أنــهــم شــهــود عــيــان فنقلت  أن تــغــريــداتــهــم تـ
المعلومات األولية حول سماع دوى انفجار وحريق كبير 

فى محيط مطار القاهرة الدولى.
ورغــم حالة الــهــوس التى اجتاحت مــواقــع التواصل 
االجتماعى والفضائيات المشبوهة فى اللحظات األولى 
للحريق، وما ترتب عليها من شائعات مغرضة، تهدف 
تشويه األوضاع فى مصر، إال أن المتحدث العسكرى كان 
على قدر الحدث، وخرج بعد لحظات قليلة ليؤكد حقيقة 
ما جرى أن االنفجار الذى وقع منذ قليل، خارج محيط 
مطار القاهرة الدولى، جاء نتيجة ارتفاع حــرارة الجو، 
األمر الذى أدى النفجار خزانين للبتروكيماويات، يقعان 
على طريق المطار، ويتبعان شركة هليوبوليس للصناعات 
الكيماوية، وهنا أتساءل: لماذا ال تكون بقية المؤسسات 
على قدر المسئولية فى التعامل مع تلك األحداث، التى 
يتم ترويجها بصورة لها غــرض وهــوى؟ مجرد تساؤل 
مشروع بعد أن بلغ اإلهمال حــًدا مخيًفا، فإالهمال يا 

سادة جزء رئيسى فى الفساد.

المسكوت عنه فى جرائم 
الرشوة والقتل والفساد 

وزير الداخلية فى مرافق الدولة 
رئيس الرقابة اإلداريةمحمود  توفيق

محمد عرفان

المتهم بقضية 
الجمارك

المتهمون بجريمة أطفال المريوطية

تفجير شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

حادث قطار المرازيق
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